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“É correto, então dizer que é mediante a prática de atos justos que o
homem se torna justo, e é mediante a prática de atos moderados que o
homem se torna moderado; sem os praticar, ninguém teria sequer
remotamente a possibilidade de tornar-se bom. Muitos homens não os
praticam, mas se refugiam em teorias e pensam que estão sendo
filósofos e assim se tornarão bons, procedendo de certo modo como
pacientes que ouvem atentamente seus médicos, mas nada fazem do
que lhes é prescrito.”

                                                  (Aristóteles – Ética a Nicômaco)
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RESUMO

Os parlamentares exercem uma função pública de primordial relevância, pois são os
representantes do povo para a elaboração das leis que integram o ordenamento jurídico da
sociedade. Como detentores de uma relevante função pública têm o dever de obedecer os
princípios do Código de Ética e Decoro Parlamentar, tais como: promover a defesa do
interesse público e da soberania nacional, respeitar e cumprir a Constituição, as leis e as
normas internas da Casa e do Congresso Nacional, exercer o mandato com dignidade e
respeito à coisa pública e à vontade popular, agindo com boa-fé, zelo e probidade. No Brasil,
tem se tornado comum parlamentares envolvidos em situações que são incompatíveis com o
decoro parlamentar renunciarem ao mandato para evitar a cassação e a conseqüente
inelegibilidade por oito anos. A renúncia tem sido usada como um mecanismo para afastar o
parlamentar do processo ético-disciplinar e se eleito nos próximos sufrágios, não sofre
admoestação pela falta cometida no mandato pretérito. O Supremo Tribunal Federal já se
manifestou no Mandado de Segurança 24.458, considerando que o princípio da unidade da
legislatura não justifica ou impede a instauração de procedimento disciplinar por atos
atentatórios ao decoro parlamentar cometido por membro do Poder Legislativo na legislatura
anterior. A renúncia ao mandato, da forma que tem ocorrido na Parlamento brasileiro é
conseqüência de uma ética distorcida, da falta de decoro e da lacuna indevida na legislação,
que deve ser modificada. Atualmente estão tramitando alguns projetos de Lei Complementar
que visam alterar a Lei Complementar n. 64 de 1990, para que a renúncia também seja punida
com a inelegibilidade e ainda existe a proposta de aumentar o prazo da inelegibilidade de oito
para doze anos.

Palavras-chave: Renúncia, Decoro Parlamentar, Ética, Constituição Federal, Poder
Legislativo.
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INTRODUÇÃO

A renúncia do parlamentar constitui juridicamente um ato unilateral e

voluntário, é a liberdade daquele que detém direito ao próprio mandato e pode dele dispor. O

assunto é controverso, CALIMAN argumenta que:

[...] a liberdade de querer ser representante do povo encontra limites a partir
do momento em que efetivamente se torna detentor do mandato, pois então
estará exercendo parte da soberania do Estado, não dispondo plenamente de
direito próprio, a ponto de, livremente, poder a ele renunciar. (CALIMAN,
2005, p. 116).

De acordo com a argumentação de Caliman o parlamentar como mandatário

não poderia renunciar livremente ao seu mandato, logo a renúncia deveria estar sujeita a um

controle, provavelmente do Plenário, que é o órgão máximo e soberano dentro do Poder

Legislativo.

A questão da renúncia como manobra para evitar a cassação se tornou

notória e é divulgada em jornais, revistas, na mídia de forma geral, a exemplo disso a revista

Época (10 out 2005, p. 41) noticiou a questão da renúncia de deputados petistas:

Depois de muitas manobras e adiamentos, o tempo está acabando para os
deputados ameaçados de perder o mandato por envolvimento com o
escândalo do mensalão. Nesta semana, a mesa [sic] diretora da Câmara
precisa mandar ao Conselho de Ética o pedido de abertura de processo
contra eles por quebra de decoro parlamentar. Se depender do Palácio do
Planalto, boa parte dos acusados não deve esperar o julgamento.
Parlamentares do PT e de outros partidos aliados já deram sinais de que
vão renunciar. Com isso, o Planalto espera esvaziar a crise política.O
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva coordenou pessoalmente a articulação
pelas renúncias, com o apoio do ministro da Coordenação Política, Jaques
Wagner. (KRIEGER, p.41, 2005). (grifo nosso).

A renúncia de mandato parlamentar tem funcionado como uma estratégia

para evitar a punição prevista na legislação vigente.  Tem se tornado comum a renúncia de

membros do Poder Legislativo envolvidos em corrupção e outros atos considerados

atentatórios ao decoro parlamentar. Diante dessa alternativa, muitos parlamentares renunciam,

evitam a inelegibilidade por oito anos e voltam a concorrer a cargos públicos nas eleições

seguintes.
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A renúncia de má-fé ocorre porque a ética e o decoro parlamentar são

desrespeitados. O parlamentar ignora o povo que o elegeu e se aproveita das lacunas

existentes na legislação vigente.

O escopo desse Trabalho é: examinar a renúncia na Câmara dos Deputados,

de parlamentares envolvidos em situações consideradas atentatórias ou incompatíveis com o

decoro parlamentar, que desistiram de seus mandatos para evitar a cassação e a conseqüente

inelegibilidade por oito anos, confrontando-a com os princípios estabelecidos no Código de

Ética e Decoro Parlamentar e analisar a eficácia da legislação vigente.

No primeiro capítulo desta monografia é abordado a ética e a ética na

política, considerando que os valores éticos mudam de acordo com o contexto histórico e a

sociedade, razão pela qual ocorre a sucessão de várias doutrinas éticas.  Partindo da Grécia

Antiga até a atualidade a ética é considerada fundamental dentro da sociedade, ainda que os

seus aspectos sejam diferentes.

É feita a diferenciação entre ética e moral, de acordo com o entendimento de

Vasquez, que considera a ética como ciência, que estuda a moral dos homens em sociedade,

definindo a moral como individual e a ética como coletiva. A ética na política é caracterizada

pela responsabilidade que os políticos devem ter no exercício da função pública.

A ética na política brasileira, é enfocada, sob o ponto de vista do Professor

da UNICAMP, Roberto Romano, que a considera preocupante, pois impera o “dando que se

recebe” e os políticos brasileiros, apesar de serem mandatários se julgam acima dos demais

cidadãos.

O segundo capítulo versa sobre o decoro parlamentar, previsto na

Constituição Federal de 1988 e também nos Regimentos internos e Códigos de Ética das Casas

Legislativas.  O decoro parlamentar não apresenta uma definição concreta, mas consiste numa

conduta digna que o parlamentar deve ter, condizente com a posição que ocupa no Parlamento.

O decoro parlamentar visa a proteção da honra do Parlamento, por isso, a

quebra do decoro é punida de acordo com a gravidade da infração que vai desde uma censura

verbal até a perda do mandato, que é deliberada em Plenário, em votação secreta, com quórum

de maioria absoluta.
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O terceiro e último capítulo trata da renúncia de parlamentar na Câmara dos

Deputados. É discutida a possibilidade de cassação em mandato posterior, de parlamentar que

renunciou e estava envolvido em fatos considerados atentatórios ao decoro parlamentar, nesse

sentido é apresentado o posicionamento do Supremo Tribunal Federal em Mandado de

Segurança n. 24.458.

São mencionados casos de renúncias de Deputados Federais da legislatura

2003-2007 e da atual legislatura que estavam envolvidos em situações passíveis de cassação e

que renunciaram ao mandato parlamentar com a exclusiva intenção de afastar a

inelegibilidade por oitos anos.

Este capítulo é finalizado com a apresentação de projetos de Lei

Complementar de autoria dos Deputados Orlando Fantazzini e Orlando Desconsi e uma

Proposta de Emenda à Constituição de autoria do Deputado Neucimar Fraga, que visam

modificar a atual situação da  renúncia de membros do Poder Legislativo.

Nesta monografia foi utilizada a técnica de documentação indireta que

consiste em pesquisa bibliográfica com consultas em livros, artigos e matérias de revistas e

jornais e a pesquisa documental, que abrange consultas em pareceres, relatórios,

correspondências e fontes estatísticas. O processo de raciocínio escolhido para o trabalho de

pesquisa foi o método dedutivo.
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1 ÉTICA

1.1 Definição de Ética

VÁSQUEZ (1986) sustenta que as doutrinas éticas fundamentais surgem e

se desenvolvem em diferentes épocas e sociedades como respostas aos problemas básicos

apresentados pelas relações sociais e principalmente pelo comportamento moral efetivo.

Diante disso, existe uma estreita vinculação entre os conceitos morais e a realidade social,

sujeita à mudança. Assim, as doutrinas éticas não podem ser consideradas isoladamente, mas,

dentro do contexto histórico, que não é estanque, que passa por um processo de mudança.

Vásquez sustenta que:

Ética e história, portanto, relacionam-se duplamente:

a) com a vida social e, dentro desta, com as morais concretas que são um dos
seus aspectos;

b) com a sua história própria, já que doutrina está em conexão com as
anteriores (tomando posição contra elas ou integrando alguns problemas e
soluções precedentes), ou com as doutrinas posteriores (prolongando-se ou
enriquecendo-se nelas). (VÁSQUEZ, 1986, p. 235).

Os valores éticos mudam de acordo com o contexto histórico e a sociedade,

isso explica a aparição e sucessão de várias doutrinas éticas.

Na Grécia antiga, ARISTÓTELES, na obra Ética a Nicômaco, explicitou

que:

Há duas espécies de virtude, a intelectual e a moral. A primeira deve, em
grande parte, sua geração e crescimento ao ensino, e por isso requer
experiência e tempo; ao passo que a virtude moral é adquirida em
resultado do hábito, de onde seu nome se derivou, por uma pequena
modificação dessa palavra. (ARISTÓTELES, 2007, p.40). (grifo nosso).

A palavra ética é de origem grega: “ethos, que significa ‘modo de ser’ ou ‘

caráter’ enquanto forma de vida também adquirida ou conquistada pelo homem”. A palavra

moral vem do latim: “mos ou mores, ‘costume’ ou ‘costumes’, no sentido de conjunto de

normas ou regras adquiridas por hábito”. (VÁSQUEZ,1986, p.14) . Assim, ethos e mos,
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caráter e costume constituem um modo de comportamento que é adquirido ou conquistado por

hábito1. No entanto, ética e moral não são sinônimas, pois a ética é considerada a ciência da

moral, ou seja, a moral é o objeto da Ética e é por ela estudada e investigada.2

Para VÁSQUÉZ, ética pode ser definida como: “[...] a teoria ou ciência do

comportamento moral dos homens em sociedade. Ou seja, é a ciência de uma forma

específica de comportamento humano”. (VÁSQUEZ,1986, p.14). Nesta definição é abordada

a ética com um caráter científico.

Segundo VÁSQUEZ, na Grécia antiga, os problemas éticos receberam

maior atenção na filosofia grega, quando se democratizou a vida política nas Cidades-Estado,

particularmente em Atenas. As idéias de Sócrates, Platão e Aristóteles nesta área estão

relacionadas com a existência de uma comunidade democrática limitada e local – a polis.

Para Sócrates, o saber fundamental é o saber a respeito do homem, o que

originou a sua máxima: ‘conhece-te a ti mesmo’, que é um conhecimento moral, é um

conhecimento prático para agir corretamente. A ética socrática é racionalista, com a

concepção do bem, como felicidade da alma, e, do bom, que é útil para a felicidade;

concebendo que bondade, conhecimento e felicidade se entrelaçam. Considera que “o homem

age retamente quando conhece o bem e, conhecendo, não pode deixar de praticá-lo; por outro

lado, aspirando ao bem, sente-se dono de si mesmo e, por conseguinte é feliz”. (VÁSQUEZ,

1986, p. 269).

Ainda fazendo um breve relato da ética grega, Platão, que foi discípulo de

Sócrates, considerava que o homem é bom enquanto bom cidadão, e, o homem se realiza

                                                
1 Aristóteles exemplifica a força do hábito: [...] “pelos atos que praticamos em nossas relações com outras

pessoas, tornamo-nos justos ou injustos; pelo que fazemos em situações perigosas e pelo hábito de sentir medo
ou de sentir confiança, tornamo-nos corajosos ou covardes. [...] devemos atentar para a qualidade dos atos que
praticamos, pois nossas disposições morais correspondem às diferenças entre nossas atividades”.
(ARISTÓTELES, 2007, p. 41)

2  O Ph.D Roberto Romano em uma entrevista a Reinaldo Azevedo explicou a diferença entre ética e moral, que
no seu caso pessoal, foi a diferença entre a vida e a morte:

   ‘Eu estava preso no quartel da PM em São Paulo e fui salvo, literalmente salvo, pelo então coronel Confúcio
Danton de Paula, que depois virou general. Eu estava separado dos meus companheiros. Eles estavam no
batalhão Tobias de Aguiar. A polícia queria me levar, você já sabe por quê. Ele garantiu a minha permanência
ali naquela hora e depois me transferiu’.  Segundo, a ‘ética, que é coletiva, o militar poderia ter deixado que o
levassem. Mas foi a moral, que é individual, que impediu o homem de fazê-lo’. (ROMANO, 2006).
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somente na comunidade3. Na ética platônica há uma estreita unidade da moral e da política,

pois para Platão a formação espiritual do homem se dá no Estado e mediante a subordinação

do indivíduo à comunidade. (VÁSQUEZ, 1986, p. 270).

A ética de Aristóteles, de acordo com Vásquez, está unida a sua filosofia

política, pois para ele a comunidade social e política é o meio necessário da moral.  O homem

é por natureza um animal político, possui um impulso natural que o leva a viver em

comunidade.

Para ZINANI (2008), existem duas necessidades básicas do ser humano que

justificam a vida em sociedade: a reprodução e a segurança e por meio da estruturação da vida

social, a comunidade alcança um nível de auto-suficiência de onde provêm as condições de

manutenção da vida de seus membros.

Depois da ética grega, várias outras doutrinas éticas surgiram e também são

consideradas fundamentais. Segundo VÁSQUEZ:

A ética é teoria, investigação ou explicação de um tipo de experiência
humana ou forma de comportamento dos homens, o [sic] da moral,
considerando porém na sua totalidade, diversidade e variedade. O que nela
se afirme sobre a natureza ou fundamento das normas morais deve valer para
a moral da sociedade grega, ou para a moral que vigora de fato numa
comunidade moderna. É isso que assegura o seu caráter teórico e evita sua
redução a uma disciplina normativa ou pragmática. O valor da ética como
teoria está naquilo que explica, e não no fato de prescrever ou recomendar
com vistas à ação em situações concretas. VÁSQUEZ (1986, p.11).

Para ROMANO (2009), ética, enquanto um valor fundamental, no Brasil e

no mundo, constitui um apelo tendo em vista a justiça e os direitos humanos, a ética evoca

justiça e direito e, assim, define ética como: [...] “ é o conjunto de hábitos, de atitudes, de

                                                
3  Vásquez relata que:
     “Em A República, Platão constrói um Estado ideal à semelhança da alma. A cada parte desta, corresponde

uma classe especial que deve ser guiada pela respectiva virtude: à razão, a classe dos governantes- filósofos,
guiados pela prudência -; ao ânimo ou vontade, a classe dos guerreiros, defensores do Estado, guiados pela
fortaleza; e ao apetite, os artesãos e os comerciantes, encarregados dos trabalhos materiais e utilitários,
guiados pela temperança”.
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pensamentos, de formas culturais de um povo, adquiridas ao longo do tempo”. (ROMANO,

2009) 4.

Tomando como base o princípio de que o conceito de ética pode variar de

acordo com o contexto histórico e com a sociedade, pode-se inferir que a ética é atemporal e

que apresenta diferentes noções e não tem o mesmo sentido para todos.5 Assim, não é

conveniente formular juízos de valor sobre a prática moral de outras sociedades, ou de outras

épocas. Passa-se a fazer algumas considerações dos aspectos éticos na política.

1.2 Ética na política

BOBBIO (1982, p. 11) leciona que política, origina-se do adjetivo grego

politikos, (de polis), significa tudo o que se refere à cidade, assim tudo o que é citadino, civil,

público, sociável e social. O termo política foi divulgado através da influência da obra de

Aristóteles, intitulada - Política. Segundo BOBBIO, (1992, p.12) o conceito de política

entendido como forma de atividade ou de praxe humana, está intimamente ligado com o

poder6.

Para BOBBIO (1982, p.19), “a política e a moral têm, em comum, o

domínio da ação ou da praxe humana”. Distinguem-se pelos critérios de justificação e de

avaliação, assim aquilo que é obrigatório em moral não é necessariamente obrigatório em

política e o que pode ser lícito em política pode ser amoral, da mesma forma que

determinadas ações morais podem ser apolíticas. Assim, BOBBIO (1982, P. 19) ratifica que

na política vale a máxima ‘os fins justificam os meios’, apud Maquiavel, em sua obra o

Príncipe sustentou: ‘Que o príncipe faça sempre por vencer e por manter o Estado. Os meios

                                                
4  Palestra realizada por Roberto Romano em 16 out. 01, durante o Seminário Internacional de Ética e Cultura no

SESC– Vila Mariana – SP.
5  VALLS (1994, p. 15) relata que para Max Weber, um pensador alemão, a ética não era, simples e clara, a

exemplo disso mostra que enquanto os protestantes, principalmente os calvinistas sempre valorizaram
eticamente muito mais o trabalho e a riqueza, os católicos davam um valor maior a abnegação, ao espírito de
pobreza e de sacrifício.

6  Bobbio explica que “o poder político pertence à categoria do poder de um homem sobre outro homem, mas
não à categoria do poder do homem sobre a natureza. Esta relação de poder é expressa de milhares de modos
que encerram fórmulas típicas da linguagem política: relação entre governantes e governados, entre soberano
e súditos, entre Estado e cidadãos, entre mando e obediência etc.”
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serão sempre julgados honrados e louvados por todos’. A máxima de Maquiavel não se aplica

à moral.7

É interessante observar que quando Maquiavel sustenta que “os fins

justificam os meios” existe uma correlação com o fortalecimento do Estado, que o Príncipe

deve agir pela manutenção do Estado e não para manter seus interesses pessoais.

A intensa crise política no país impõe que faça algumas reflexões sobre o

problema da ética na política. Os parlamentares assumem uma função pública de alta

relevância. Os Deputados federais além da função legislativa têm a importante função

fiscalizadora, assim é necessário que procedam com responsabilidade e que suas ações sejam

dirigidas para o bem público.

A definição de bem público pode ser variável de acordo com a ideologia e

valores de cada político, mas, o que se espera é que os políticos busquem o bem estar social

em detrimento de seus interesses pessoais, pois as decisões políticas influenciam na vida de

muitas pessoas, na vida da Nação.

A ética na política, diz respeito à conduta de cidadãos investidos em funções

públicas, que como agentes públicos são responsáveis por manter uma conduta ética

compatível com o exercício do cargo público para os quais foram eleitos8.

DI PIETRO (2005, p.709) leciona que quando se exige probidade ou

moralidade administrativa, significa que não basta a legalidade formal, a restrita observância

da lei, é necessário também a observância de princípios éticos, de lealdade, de boa-fé, de

regras que assegurem a boa administração pública. A improbidade administrativa, como ato

ilícito, vem sendo prevista no direito positivo brasileiro há muito tempo para os agentes

políticos, enquadrando-se como crime de responsabilidade.

                                                
7   Bobbio usa o termo moral, entendo, todavia, que o termo ética seria o mais adequado.
8  Aristóteles afirmou que: “[...] os Legisladores tornam bons os cidadãos por meio de hábitos que lhes incutem.

Esse é o propósito de todos os legisladores, e quem não consegue alcançar tal meta, falha no desempenho de
sua missão, e é exatamente neste ponto que reside a diferença entre a boa e a má constituição”.
(ARISTÓTELES, 2007 p.41)



                                                                                                                                               16

PEREIRA (2006) 9 defende que o político deve agir de acordo com a ética

da responsabilidade, porque essa é mais compatível com o espírito republicano. Explica que:

A ética da política, porém, não é a mesma ética da vida pessoal. É claro que
existem princípios gerais, como não matar ou não roubar, mas entre a ética
pessoal e a ética política há uma diferença básica: na vida pessoal deve-se
esperar que cada indivíduo aja de acordo com o que Max Weber chamou a
ética da convicção, ou seja, a ética dos princípios morais aceitos em cada
sociedade já na política prevalece a ética da responsabilidade. (PEREIRA,
2006, p. 1).

A ética de responsabilidade, diz respeito às conseqüências das decisões

políticas adotadas em relação à sociedade em geral.  Karl-Otto Apel apud GUERRA (2006,

p.124), para o qual “ética de responsabilidade nada mais é do que uma ética dialógica que se

articula por meio da interação social, mediação que possibilita as condições de existência da

Comunidade ideal com a Comunidade real”.

Em relação a ética na política brasileira, existe certo descrédito, neste

sentido ROMANO10 (2001, p.7) afirma que um dos enunciados éticos mais tristes da

sociedade brasileira é que:

No Brasil, quem ocupa cargo público julga-se acima dos demais cidadãos,
forma uma sociedade política separada do universo social. Políticos
nacionais, com raras exceções, têm como axioma ético o famoso ‘é dando
que se recebe’ cunhado pelo falecido Roberto Cardoso Alves, mas seguido
pelos vivíssimos deputados, senadores e outros. A nossa ética imperante
precisa, urgente, de um choque de moral e de pensamento. Somos um povo
onde 150 milhões choram e alguns milhares riem. A julgar pela prudente e
sábia filosofia de Platão, somos um povo que, se continuarmos nestes
padrões éticos, é inviável.

                                                
9  Luiz Carlos Bresser Pereira nasceu em São Paulo, em 1934. Cursou a Faculdade de Direito da USP. É mestre

em administração de empresas pela Michigan State University, doutor e livre docente em economia pela
Universidade de São Paulo. Trabalhou sempre como professor universitário, foi por 20 anos executivo de uma
grande empresa e ocupou diversos cargos públicos, inclusive a chefia de três ministérios.

    Na vida acadêmica, é professor, desde 1959, da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, onde ensinou
inicialmente administração e depois até o presente economia. Ensinou ainda regularmente, em nível de pós-
graduação, desenvolvimento econômico, na Universidade de Paris I (1978) e teoria política da democracia
moderna, no Departamento de Ciência Política da USP (2001-2002).

10 Graduado em Filosofia pela USP, São Paulo.  Doutor em Filosofia pela École des hautes études en sciences
sociales, de Paris. Professor titular do departamento de Filosofia do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas
da Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP.
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É necessário que haja uma mudança na estrutura política brasileira para que

os “maus políticos” sejam punidos de forma exemplar e fiquem afastados da vida pública por

desonrarem o mandato que receberam da sociedade.

O professor Renato Janine Ribeiro11 foi entrevistado pela revista E, n. 54

sobre ética e política no Brasil e foi lhe formulado a seguinte pergunta: “Como a referência à

ética de princípio e à ética de responsabilidade se aplica ao Brasil?” Este apresentou a

seguinte resposta12:

No Brasil, há uma tendência muito forte de pensar que o político não é um
indivíduo ético. Isso significa dizer que ele é alguém que até pode seguir
alguns preceitos morais, mas que quando precisa escolher entre esses valores
e o bolso, entre esses valores e o poder, geralmente opta pelo próprio
interesse. O que quero dizer é que o preconceito contra a política que vigora
no Brasil é extremamente danoso, porque construímos uma imagem de nós
que ao mesmo tempo em que se mostra muito moralizada, encontra muita
dificuldade de lidar com a vida real; construímos uma espécie de
esquizofrenia do brasileiro. De um lado, o discurso que proferimos se
apresenta como um discurso altamente ético e moralizante, mas, de outro
lado, a prática - de todos nós, não só dos políticos - é um Deus nos acuda.
Esse quadro é particularmente agudo na política. Achamos que a política
deveria ser pautada pela ética, por isso insistimos em nos atermos a grandes
princípios, mas no momento de executá-los, falhamos.

É difícil pensar diferente, se existe fraude, se existem pessoas que se julgam

acima dos regimentos e das leis porque estão investidas da função parlamentar, se existe

atentado à ética e ao decoro, que ficam impunes pelo Parlamento.13

O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados

realizou em 09 de dezembro de 2003 o Primeiro Seminário Nacional de Ética e Decoro

Parlamentar. O Prof. Dr. Roberto Romano proferiu uma palestra neste seminário que ocorreu

                                                
11 Professor titular de Ética e Filosofia Política na Universidade de São Paulo, na qual se doutorou após defender

mestrado na Sorbonne. Tem se dedicado à análise de temas como o caráter teatral da representação política, a
idéia de revolução, a democracia, a república, a cultura política brasileira. Entre suas obras destacam-se "A
sociedade contra o social: o alto custo da vida pública no Brasil" (2000, Prêmio Jabuti de 2001) e "A
universidade e a vida atual - Fellini não via filmes" (2003).

12 O professor de Ética e Filosofia Política da USP, Renato Janine Ribeiro, fala da postura do brasileiro diante da
ética e também do perigoso preconceito que existe em relação à política no país.

13 Dia 07/08/2009 foi noticiado que o Presidente do Conselho de Ética do Senado Federal, Paulo Duque (PMDB-
RJ) arquivou todas as onze representações contra o Presidente da Casa, José Sarney (PMDB-AP). Assim se
posicionou Roberto Romano: “Foi um ato de arquivamento do próprio Conselho de Ética, afirmou Roberto
Romano, professor da Unicamp (Universidade de Campinas). “Vai ser a mesma coisa no plenário, não temos
as forças democráticas favoráveis à transparência. Eles já estão transformando o Congresso em um caixão e
estão levando para o enterro. Esse arquivamento sumário era a estaca que faltava”.
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há quase seis anos, mas, o assunto é tão atual que deve ser citado como referência da ética na

política brasileira:

Tanto Spinoza, pensador político do século XVII, quanto Elias Canetti,
prêmio Nobel no século XX mostram a importância da ética e do decoro
parlamentar para a vida em segurança mínima dos homens em sociedade.
Segundo ambos, a guerra de todos contra todos não é abolida com o advento
do Estado. Ela continua na vida civil, com toda a violência. O meio para
atenuá-la é justamente a tarefa dos legisladores e dos governantes, os quais
têm imunidade como se fossem portadores de bandeiras brancas no debate
que suspende, no âmbito dos parlamentares, a matança, a cobiça, a
rapacidade, os truques que os indivíduos e grupos usam uns contra os outros.

[...]

Citei o ensinamento de Spinoza e de Canetti para introduzir o nosso
problema, justamente numa Casa abalada nas últimas décadas por
gravíssimos atentados à ética e ao decoro. Em termos pessoais, como
professor de ética na universidade pública, não me furtei à crítica e à análise
pública daqueles problemas. Fui inclusive processado por um de seus pares
porque não me calei diante de atentados às exigências éticas. Absolvido pela
justiça, continuo acreditando que o Parlamento é a via para atenuarmos a
guerra de todos contra todos, gravíssima no Brasil. Se o Estado perde sua
força e a fé pública, ganham terreno as potências da morte genérica, vencem
os bandidos.

O Parlamento simboliza a democracia, os agentes políticos foram eleitos

pelo povo, assim, se o Parlamento fracassa, ocorre um descrédito nas Instituições Públicas14,

põe em risco o Estado Democrático de Direito. Hoje, muitos brasileiros não se consideram

representados pelo Parlamento, pois os deputados e senadores que deveriam servir a

cidadania, dela apenas se servem para reforçar seus privilégios.

Foram abordados a Ética e a Ética na política, no próximo capítulo será

enfocado o decoro parlamentar, que está intimamente ligado à ética.

                                                
14 Roberto Romano em uma entrevista ao jornal Estado de São Paulo em 24/07/2009, afirma que: “O sentimento

de impunidade que alguns políticos brasileiros exibem, sustentando-se nos cargos mesmo debaixo de
denúncias de desmandos, nepotismo e abuso de poder, é comparável ao dos nobres no período absolutista –
considerado o mais corrupto da história moderna”.
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2 DECORO PARLAMENTAR

2.1 Conceito de decoro parlamentar

A Constituição Federal (CF) de 1988 não define decoro parlamentar, no

entanto, prevê no art. 55, inc. II que: “Perderá o mandato o Deputado ou Senador: II – cujo

procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar”. O § 1º desse mesmo

capítulo afirma que: “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”. Assim a CF/88 limita-se a citar duas condutas

consideradas incompatíveis com o decoro parlamentar e direciona para os Regimentos das

Casas Legislativas o aprofundamento da matéria.

 O Regimento Interno da Câmara dos Deputados15( RICD), em seu art. 244

estabelece que:

O Deputado que praticar ato contrário ao decoro parlamentar ou que afete a
dignidade do mandato estará sujeito às penalidades e ao processo disciplinar
previstos no Código de Ética e Decoro Parlamentar, que definirá também as
condutas puníveis.

Este artigo também é silente em relação ao conceito de decoro parlamentar,

e remete o mérito da questão ao Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos

Deputados16. Este Código estabelece no art. 4º os atos incompatíveis com o decoro

parlamentar17, os que são puníveis com a perda do mandato e no art. 5º os atos atentatórios ao

                                                
15 Resolução n. 17 de 1989.
16 Resolução n. 25 de 2001.
17 DOS ATOS 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 a 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.
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decoro parlamentar,18 que são puníveis, de acordo com o art. 10 do Código de Ética, ou seja:

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

do exercício do mandato e perda do mandato, dependendo da natureza e da gravidade da

infração cometida.  Assim, o Código de Ética da Câmara dos Deputados não apresenta uma

definição de decoro parlamentar, mas um rol de condutas que são puníveis se forem provadas.

 Como não existe um conceito absoluto de decoro parlamentar, pode-se

inferir que o rol de condutas apresentado no Código de Ética da Câmara dos Deputados é

exemplificativo, pois outras condutas que não foram citadas podem ser consideradas

atentatórias ao decoro parlamentar.

REALE, no artigo Decoro Parlamentar e Cassação de Mandato Eletivo, cita

Sampaio Dória, para o qual: “Decoro é a dignidade específica, o respeito do homem digno à

posição que ocupa, às funções que exerça, ao meio onde se ache”. Para REALE não é

excessivo ir até as raízes da palavra, pois assim pode-se ter uma perspectiva real do seu

significado, diante disso sustenta que:

Decoro é palavra, que consoante sua raiz latina, significa ‘conveniência’,
tanto em relação a si (no que toca ao comportamento próprio) como em
relação aos outros; equivale, pois a ter e manter correção, respeito e
dignidade na forma dos atos, de  conformidade e à altura  de seu ‘status’ e de
suas circunstâncias, o que implica uma linha de adequação e honestidade.
(REALE, 1969, p. 88).

                                                
18 DOS ATOS ATENTATÓRIOS AO DECORO PARLAMENTAR
    Art. 5º atentam, ainda, contra o decoro parlamentar as seguintes condutas, puníveis na forma deste Código:
    I – perturbar a ordem das sessões da Câmara ou das reuniões de Comissão;
    II – praticar atos que infrinjam as regras de boa conduta nas dependências da Casa;
    III- praticar ofensas físicas ou morais nas dependências da Câmara ou desacatar, por atos ou palavras, outro

parlamentar, a mesa ou Comissão, ou os respectivos Presidentes,
    IV- usar os poderes e prerrogativas do cargo para constranger ou aliciar servidor, colega, ou qualquer pessoa

sobre a qual exerça ascendência hierárquica, com o fim de obter qualquer espécie de favorecimento;
    V- revelar conteúdo de debates ou deliberações que a Câmara ou Comissão hajam resolvido devam ficar

secretos;
    VI – revelar informações e documentos oficiais de caráter reservado, de que tenha tido conhecimento na forma

regimental;
    VII- usar verbas de gabinete em desacordo com os princípios fixados no caput do art. 37 da Constituição

Federal;
    VIII- relatar matéria submetida à apreciação da Câmara, de interesse específico de pessoa física ou jurídica

que tenha contribuído para o financiamento de sua campanha eleitoral;
    IX- fraudar, por qualquer meio ou forma, o registro de presença às sessões, ou às reuniões de Comissão.
    Parágrafo único. As condutas puníveis neste artigo só serão objeto de apreciação mediante provas.
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Portanto, segundo Reale, o decoro é um atributo que deve permear a

conduta do indivíduo.  No caso do parlamentar, os seus atos devem ser dignos, honestos e

respeitosos, em conformidade com a posição em que ocupam.

RANGEL JÚNIOR apud ARAGÃO explicita que decoro parlamentar é um

instituto que visa manter a moralidade institucional:

Ou seja, é o Decoro Parlamentar o mecanismo que nossa constituição
oferece à instituição do parlamento, para que seus membros não utilizem sua
autonomia individual para constranger a subsidiariedade estatal da função
legislativa. Eis que tal instituto se manifesta como expressão da moralidade
institucional relativa aos parlamentares, em favor da instituição do
Parlamento. (RANGEL JÚNIOR apud ARAGÃO, 2007, p. 65).

O decoro parlamentar funciona como a probidade administrativa, no sentido

em que os interesses individuais dos parlamentares não podem prevalecer sobre o interesse

público. Nesse sentido Teixeira:

[...] proponho ser a figura do decoro parlamentar redefinidora de um espaço
para a esfera privada e pessoal do decoro na vida política brasileira que  ao
contrário dos ‘favorecimentos’ políticos – vem reforçar o funcionamento das
instituições representativas nos termos das chamadas democracias modernas.
(TEIXEIRA, 1998, p.43).

TEIXEIRA em sua obra, “A Honra da Política” cita a fundamentação que

consta no relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI do Orçamento: “Decoro

é comportamento, é imagem pública, é honra, é dignidade. Decoro parlamentar é obrigação de

conteúdo moral e ético que não se confunde com aspectos criminais, embora deles possa

decorrer”. (TEIXEIRA, 1998, p. 43).

O primeiro parlamentar brasileiro a ser cassado por falta de decoro

parlamentar foi o Deputado Edmundo Barreto Pinto, em 1949.  TEIXEIRA (1998, P. 91) cita

que a fundamentação que constava do relatório que concluiu pela cassação definia

procedimento incompatível com o decoro parlamentar:

Procedimento é ato ou efeito de proceder, é modo de viver, é
comportamento. É a maneira por que se conduz o individuo na sua vida.
Traz à mente a idéia de conjunto e não de ato isolado. Decoro como diz
Cândido de Figueiredo, é ‘beleza moral que resulta da honestidade e
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decência: decência, honra, pundonor’.

‘Procedimento incompatível com o decoro parlamentar’ é a conduta daquele
que se torna indigno de participar da Casa do Parlamento.

Para o advogado e conselheiro da OAB, em Joinville, Herbert Zimath

Júnior, decoro parlamentar pode ser definido como:

[...] o decoro parlamentar nada mais é do que a dignidade moral, honradez
ou integridade que todo membro do parlamento ou câmara legislativa deve
ter e exercer no trato da sua função. No nobre mister de fazer leis o vereador,
deputado e senador eleitos pela comunidade para representá-la, devem
personificar o agente público de conduta e postura irrepreensíveis, para com
grandeza moral e credibilidade, poderem sugerir e votar as mudanças que
afetarão os hábitos da comunidade. Por conta disso é de esperar que a
escolha dos representantes da sociedade recaia nos seus melhores membros,
visto que o mandato é uma honraria e o seu exercício uma distinção somente
confiada a quem reúna a integridade indispensável ao decoro. É inadmissível
que o ocupante do mandato conquistado nas urnas não possua qualidade
moral e respeitabilidade elevadas, indispensáveis a tamanha investidura.
(ZIMATH JUNIOR, 2006).

Segundo ZIMATH JUNIOR (2006), o sentido de decoro parlamentar, ligado

a ética, pode sofrer alterações de acordo com as sucessivas mudanças nos padrões moral e

cultural de uma sociedade. Assim, diferentemente do que ocorreu na década de 40 na Câmara

dos Deputados, quando se cassou o mandato de um parlamentar que se deixou fotografar de

cuecas, hoje, o mesmo fato poderia ter outra interpretação se, por exemplo, decorresse de

campanha publicitária do produto, com doação do cachê à instituição de caridade.

Nesse sentido TEIXEIRA19 sustenta que:

O decoro parlamentar, como um código de honra, precisa se referir aos
valores de uma época e de um grupo. Daí sua necessária imprecisão, sua
natureza avessa à plena tradução em atos especificados juridicamente. O
decoro, assim, tem que ser localizado, temporal e socialmente, pois deve
contemplar padrões de condutas específicos, não se esgotando em ideais
universais da humanidade. (TEIXEIRA, 1998, p.70).

                                                
19 Carla Costa Teixeira, antropóloga, mestre pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutora pelo

Departamento de Antropologia da Universidade de Brasília, onde leciona e desenvolve pesquisas no Núcleo
de Antropologia da Política.
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Ainda que o termo decoro não tenha um conceito exato, não se pode admitir

que o aspecto pluralista do decoro parlamentar permita o desvirtuamento de valores morais e

éticos legitimados pela sociedade brasileira. Para ZIMATH JUNIOR (2006):

“honestidade, probidade, e obediência às normas e regulamentos, para citar alguns, continuam

a compor os valores morais e éticos indispensáveis ao legislador, afora tantos outros”.

 Foram citadas algumas definições de decoro parlamentar, que apresentam

em comum a idéia de comportamento honesto, respeitável, condizente com a função

legislativa e que priorize a função pública em detrimento dos interesses particulares.

Ainda, que para alguns, o decoro é um conceito aberto e mutável de acordo

com os padrões sociais vigentes, pode-se concluir que o decoro parlamentar é um instituto

constitucional que visa proteger a moralidade do Parlamento. Nesse sentido TEIXEIRA:

[...] Tinha-se a compreensão de que, no universo da honra, a conduta
desonrada não se esgota no indivíduo que a cometeu mas compromete todo o
coletivo a que ele pertence. Pois se um membro partilha da honra de seu
grupo, e com este se identifica predominantemente, a sua desonra se reflete
sobre a honra de todos. Havia, assim, uma honra coletiva a ser preservada
que encontrou expressão na noção de decoro parlamentar. Este foi o sentido
dos inúmeros pronunciamentos que alertavam para a necessidade de "separar
o joio do trigo", para o perigo de se desmoralizar o próprio Congresso
Nacional. (TEIXEIRA, 1995, p.5)

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 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.
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2.2 Previsão de perda de mandato por atos atentatórios ao decoro parlamentar
nos diplomas legais brasileiros

No ordenamento jurídico brasileiro atual existem três diplomas legais que

prevêem expressamente a perda de mandato de deputado federal por atos incompatíveis com o

decoro parlamentar: Constituição Federal de 1988, o Regimento Interno da Câmara dos

Deputados e o Código de Ética da Câmara dos Deputados.

O art. 55, inc. II, §§ 1º e 2º da CF/1988 dispõe:

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

II - cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro
parlamentar;

§ 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 voto secreto e maioria
absoluta, mediante provocação da respectiva Mesa ou de partido político
representado no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa.

O art. 244 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados prevê: “O

Deputado que praticar ato contrário ao decoro parlamentar ou que afete a dignidade do

mandato estará sujeito às penalidades e ao processo disciplinar previstos no Código de Ética e

Decoro Parlamentar, que definirá também as condutas puníveis”.

O Código de Ética da Câmara dos Deputados20, no artigo 4º, estabelece que:

DOS ATOS INCOMPATÍVEIS COM O DECORO PARLAMENTAR

                                                

 20Palavras do Deputado Aécio Neves na apresentação do Código de Ética e Decoro Parlamentar: “Trata-se do
resultado pragmático de extensa deliberação parlamentar, conseguido depois de nove anos de tentativa de se
regulamentar a ética nesta Casa do Congresso Nacional. Apresentada pela Mesa Diretora em 1992, a matéria
sofreu várias alterações em suas idas e vindas no âmbito do processo legislativo da Câmara Federal. Após
atravessar duas novas legislaturas e ter sua feição mais harmonizada aos anseios populares, o projeto
finalmente torna-se uma realidade neste ano de 2001”.
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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 a 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.

O Código de Ética da Câmara dos Deputados estabelece mais três hipóteses

de perda do mandato, além das hipóteses estabelecidas pela Constituição Federal; são as

hipóteses dos incisos III, IV e V.

2.2.1 Constituições brasileiras anteriores a de 1988

A Constituição Federal da República de 1946 foi a primeira Constituição

brasileira a prever a perda do mandato de parlamentares por quebra do decoro parlamentar,

assim estabelecia o art. 48, § 2º:

Art. 48. Os Deputados e senadores não poderão:

[...]

§2º Perderá igualmente, o mandato o Deputado ou Senador cujo
procedimento seja reputado, pelo voto de dois terços dos membros de
sua Câmara, incompatível com o decoro parlamentar. (grifo nosso).

Segundo, CALLIMAN (2005, p. 86), esse artigo da Constituição Federal de

1946, foi inspirado no artigo 1º, seção V, n. 2 da Constituição dos Estados Unidos:
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“Cada   Câmara pode fazer o seu regimento, punir os respectivos membros em caso de

procedimento incorreto ou desordenado e expulsá-lo, desde que seja deliberado por dois

terços de votos”.

Durante a vigência da Constituição de 1946 houve um caso de perda de

mandato por ato atentatório ao decoro parlamentar.21 O Deputado Federal Edmundo Barreto

Pinto foi cassado por ter posado com trajes considerados indecorosos para uma revista de

larga publicação nacional.

A perda de mandato parlamentar por procedimento incompatível com o

decoro parlamentar foi mantido nas demais Constituições.  Na Constituição de 1967 o art. 35

estabelecia que:

                                                
21 O Deputado Edmundo Barreto Pinto, de acordo com a Resolução n. 22, de 27 de maio de 1949 foi cassado por

procedimento incompatível com o decoro parlamentar, Teixeira (1998, p. 91), explica que a riqueza analítica
do ‘caso Barreto Pinto, dramatiza a importância da imagem no campo político, especialmente no exercício da
representação parlamentar e propicia uma releitura do papel da imprensa na produção dessa imagem.

     A rádio Câmara publicou uma síntese da história do ex Deputado Edmundo Barreto Pinto, datada de 11 ago.
05:
“Edmundo Barreto Pinto foi eleito deputado pelo PTB no Rio de Janeiro. Ele teve pouquíssimos votos, cerca
de 200, mas foi eleito por ser um dos suplentes de Getúlio Vargas. Nas eleições de 1946, Vargas foi eleito
deputado em 10 estados e senador em dois.

     O veterano jornalista Carlos Chagas escreveu o livro O Brasil sem Retoques, que retrata a história brasileira
através da imprensa. É ele quem traça o perfil do deputado Edmundo Barreto Pinto.

     ‘Ele era um bonachão, um bon vivant, casado com uma mulher muito rica, morava num verdadeiro palácio no
Rio de Janeiro, em Botafogo. E ele não era um deputado atuante de jeito nenhum’. Barreto Pinto almejava a
fama, ficar conhecido em todo o Brasil. Para isso, ele procurou a dupla de repórteres mais requisitados da
época. David Nasser e Jean Manzon marcaram época no jornalismo brasileiro, com reportagens que fizeram
da revista O Cruzeiro um sucesso editorial. A reportagem seria algo simples: apresentar um deputado que
circulava com desenvoltura pela alta sociedade carioca. Para criar um clima de glamour, os jornalistas
sugeriram que o deputado posasse de casaca, o que foi prontamente aceito. Mas David Nasser também fez
uma outra sugestão a Barreto Pinto, como nos consta Carlos Chagas:
‘Mas estava um dia de muito calor no Rio de Janeiro, então o próprio repórter e o fotógrafo disseram ´nós só
vamos fotografar o senhor no plano americano, da cintura pra cima. Se quiser não precisa vestir a calça não,
está muito calor´. E ingenuamente, o Barreto Pinto aceitou. Eles queriam mesmo uma coisa ridícula e
fotografaram o Barreto Pinto de casaca da cintura pra cima, com gravatinha branca e tudo, mas de cueca.
Mais do que isso, na hora que estavam fotografando, o David Nasser foi por trás do Barreto Pinto, pegou um
vaso de planta e colocou atrás da cabeça dele. Então aparecia o Barreto Pinto de cueca e com um flor na
cabeça. A revista, é claro, fez um sucesso estrondoso. Várias edições extras foram rodadas. A situação
certamente haveria de chegar à Câmara, e foi o que aconteceu. Com a justificativa de ter cometido uma ofensa
ao decoro, Edmundo Barreto Pinto foi o primeiro deputado brasileiro a ser cassado. Mas Carlos Chagas
explica que o deputado perdeu o mandato muito mais por disputas políticas com o PTB de Getúlio Vargas do
que por ter realmente ofendido o decoro da época.

     ‘E a Câmara também tinha muita má vontade com o Getúlio, que naquele tempo era senador, mas estava lá na
fazenda dele. E tudo o que pudesse prejudicar o Getúlio, a maioria da Câmara fazia. Então abriram um
processo de cassação do Barreto Pinto por ofensa ao decoro. Se ele fosse de um outro partido, da UND, do
PSD, nada aconteceria. Mas era do PTB, e sendo do PTB, sofreu a cassação do mandato’. E foi dessa maneira
que pela primeira vez a política brasileira teve um deputado cassado”.
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Art. 35. Perderá o mandato o Deputado ou Senador:

II – cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar
ou atentatório das instituições vigentes.”

[....]

§1º Além de outros casos definidos no regimento interno, considerar-se à
incompatível com o decoro parlamentar o abuso das prerrogativas
asseguradas ao congressista ou a percepção, no exercício do mandato, de
vantagens ilícitas ou imorais.

CALLIMAN (2005, p. 95) explica que nesta Constituição foi acrescido ‘o

procedimento atentatório às instituições vigentes’, e passou-se a considerar como

procedimento incompatível com o decoro parlamentar o abuso das prerrogativas asseguradas

ao congressista ou a percepção de vantagens ilícitas ou imorais no exercício do mandato e foi

aberto a possibilidade de outros casos que poderiam ser definidos no regimento interno das

Casas Legislativas. Houve, dessa forma, um aumento de situações consideradas atentatórias

ao decoro parlamentar, para CALLIMAN o conceito de decoro parlamentar, antes mais

fluido, recebeu dos militares - constituintes maior atenção, tornando-se mais concreto.

2.3 Conselho de Ética e Decoro Parlamentar na Câmara dos Deputados

O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar é um órgão que foi criado em

outubro de 2001, pela Resolução n. 25, está previsto no art. 7º do Código de Ética e Decoro

Parlamentar da Câmara dos Deputados. É encarregado do procedimento disciplinar destinado

à aplicação de penalidades em casos de descumprimento das normas relativas ao decoro

parlamentar. 22

                                                
22 Disponível em: < http://www2.camara.gov.br/conheca/eticaedecoro/o-que-e-o-conselho>.Acesso em:12 out

09.
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Antes da sua criação, as atribuições de disciplina e ética parlamentar eram

de responsabilidade da Comissão de Constituição, Justiça e de Redação23. O Conselho de

Ética e Decoro Parlamentar é um órgão composto de quinze membros titulares e igual número

de suplentes, com mandato de dois anos24. Os membros não podem ser substituídos a

qualquer tempo, como ocorre nas demais comissões, pois possuem um mandato.25

O Corregedor26da Câmara participará das deliberações do Conselho de

Ética, com direito a voz e voto27. Na designação dos Deputados que vão integrar o Conselho

de Ética, deverá ser atendido o princípio da proporcionalidade partidária.28

Não poderá participar do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar o

Deputado que esteja submetido a processo disciplinar em curso, que tenha recebido na

legislatura penalidade disciplinar de suspensão de prerrogativas regimentais ou de suspensão

temporária do exercício do mandato.29 Deverá ser afastado de imediato do Conselho o

                                                
23 AMARAL (2001, p. 35) explica que: “A CCJR talvez seja a Comissão de maior importância na Câmara.[...]

Tem função específica , além das atribuições previstas no art. 32, III, nos seguintes casos:
     [...]
     - suspensão das imunidades constitucionais dos Deputados  (art. 233);
     - Perda de mandato por Deputado (art. 240);
     - Processos criminais contra Deputados ( art. 249);”
24 O Projeto de Resolução que visa alterar o atual Código de Ética e Decoro Parlamentar da CD, prevê o

aumento do número de membros, de quinze para vinte e cinco membros e igual número de suplentes.
Provavelmente isso se deva ao grande número de casos de deputados que são investigados, pois na
justificação foi citado que nos anos de 2005 e 2006 foram abertos mais de cem processos por quebra de
decoro parlamentar.

25 O Deputado Júlio Delgado, relator do processo contra o ex-Deputado José Dirceu, apresentou questão de
ordem acerca da matéria, que foi acatada pelo Presidente do Conselho e, depois, pelo Presidente da Câmara,
no sentido de reconhecer sua permanência como membro, ainda que tivesse saído do PPS, partido que o
designou para a vaga no Conselho, segundo o princípio da proporcionalidade.

     O líder do PPS à época, deputado Dimas Ramalho, apresentou recurso à CCJC contra decisão, por desrespeito
ao princípio da proporcionalidade, contudo, foi negado, por maioria, que entendeu não se tratar de mera
designação de líder para compor comissão, mas de mandato a ser cumprido pelo período de dois anos.
(grifo nosso).

26 O art. 267 do Regimento Interno da CD preceitua que:“A Mesa fará manter a ordem e a disciplina nos
edifícios da Câmara e suas adjacências.

     Parágrafo único. A Mesa designará, logo depois de eleita, quatro de seus membros efetivos para, como
Corregedor e Corregedores substitutos, se responsabilizarem pela manutenção do decoro, da ordem e da
disciplina no âmbito da Casa.

27 Art. 9º do Código de Ética e Decoro Parlamentar da CD.
28Art.28 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Art. 28 dispõe: “Definida, na primeira sessão

legislativa de cada legislatura, a representação numérica dos Partidos e Blocos Parlamentares nas Comissões,
os Líderes comunicarão à Presidência, no prazo de cinco sessões, os nomes dos membros das respectivas
bancadas que, como titulares e suplentes, as integrarão, esse prazo contar-se-á nas demais sessões legislativas,
do dia de início dessas.

     §1º O Presidente fará, de ofício, a designação se, no prazo fixado, a Liderança não comunicar os nomes de
sua representação para compor as Comissões, nos termos do § 3º do art. 45”.

29 Art. 7º, § 3º do Código de Ética e Decoro Parlamentar da CD.
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deputado membro que tiver representação por infração dos preceitos estabelecidos pelo

Código de Ética e Decoro Parlamentar, devendo permanecer afastado até a resolução do

caso.30

As atribuições do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar estão previstas

no art. 6º da Resolução n. 25/2001, ipsis litteris:

Art. 6º Ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar compete:

I - zelar pela observância dos preceitos deste Código, atuando no sentido da
preservação da dignidade do mandato parlamentar na Câmara dos
Deputados;

II - processar os acusados nos casos e termos previstos no art.13;

III - instaurar o processo disciplinar e proceder a todos os atos necessários à
sua instrução, nos casos e termos do art. 14;

IV - responder às consultas da Mesa, de comissões e de deputados sobre
matérias de sua competência;

V - organizar e manter o Sistema de Acompanhamento e Informações do
Mandato Parlamentar, nos termos do art. 17.

Para que o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar instaure um processo

disciplinar contra um deputado, a denúncia deverá ser feita pela Mesa da Câmara dos

Deputados ou por partido político com representação no Congresso Nacional, conforme

estabelece o art. 55, § 2º da CF/1988.31

O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar apresenta um regulamento

específico que dispõe sobre o seu funcionamento e a organização dos trabalhos 32.

                                                
30 Art. 7º, §4º do Código de Ética e Decoro Parlamentar da CD.
31  O Regulamento do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados dispõe:
    Art. 2º “O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar atuará mediante provocação da Mesa da Câmara dos

Deputados, nos casos de instauração de processo disciplinar, e das Comissões e dos Deputados, nos demais
casos”.

32 Disponível em:< http://www2.camara.gov.br/conheca/eticaedecoro>. Acesso em 12 out 09.
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2.4 Falta de Decoro Parlamentar

Constitui em condutas incompatíveis e condutas atentatórias ao Decoro

Parlamentar. O §1º do art. 55 da CF/1988 dispõe que: “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”.

O Código de Ética e Decoro parlamentar enumera no art. 4º os atos

incompatíveis e no art. 5º os atos atentatórios ao decoro parlamentar, ipsis litteris:

DOS ATOS INCOMPATÍVEIS COM O DECORO PARLAMENTAR

Art. 4º Constituem procedimentos incompatíveis com o decoro parlamentar,
puníveis com a perda do mandato33:

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 a 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.

DOS ATOS ATENTATÓRIOS AO DECORO PARLAMENTAR

Art. 5º atentam, ainda, contra o decoro parlamentar as seguintes condutas,
puníveis na forma deste Código34:

                                                
33 O Projeto de Resolução que altera o atual Código de Ética e Decoro Parlamentar da CD, prevê a inclusão de

mais uma hipótese neste artigo:
    VI - “praticar irregularidades graves no desempenho do mandato ou de encargos decorrentes, que afetem a

dignidade da representação popular”.
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I – perturbar a ordem das sessões da Câmara ou das reuniões de Comissão;

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

III- praticar ofensas físicas ou morais nas dependências da Câmara ou
desacatar, por atos ou palavras, outro parlamentar, a mesa ou Comissão, ou
os respectivos Presidentes;

IV- usar os poderes e prerrogativas do cargo para constranger ou aliciar
servidor, colega, ou qualquer pessoa sobre a qual exerça ascendência
hierárquica, com o fim de obter qualquer espécie de favorecimento;

V- revelar conteúdo de debates ou deliberações que a Câmara ou Comissão
hajam resolvido devam ficar secretos;

VI – revelar informações e documentos oficiais de caráter reservado, de que
tenha tido conhecimento na forma regimental;

VII- usar verbas de gabinete em desacordo com os princípios fixados no
caput do art. 37 da Constituição Federal;

VIII- relatar matéria submetida à apreciação da Câmara, de interesse
específico de pessoa física ou jurídica que tenha contribuído para o
financiamento de sua campanha eleitoral;

IX- fraudar, por qualquer meio ou forma, o registro de presença às sessões,
ou às reuniões de Comissão.

Diante de um ato ou postura contrária ao decoro parlamentar, o parlamentar

poderá sofrer as sanções previstas tanto na Carta Magna como no Regimento Interno da Casa.

Mesmo o deputado que esteja exercendo outro cargo, pois o STF decidiu no Mandado de

Segurança n. 25.579 que o deputado federal licenciado do mandato para investir-se no cargo

de Ministro de Estado não perde o vínculo orgânico com o Parlamento.35 O Min. Sepúlveda

                                                                                                                                                        
34 O Projeto de Resolução que altera o atual Código de Ética e Decoro Parlamentar da CD, prevê a inclusão de

mais duas  hipótese neste artigo:
     X – “valer-se da prerrogativa de inviolabilidade civil e penal, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos

para praticar ofensas morais contra qualquer pessoa;
    XI – deixar de observar intencionalmente os deveres fundamentais do deputado, previstos no art. 3º deste

Código”.
35  MS25579 MC / DF - DISTRITO FEDERAL

MEDIDA CAUTELAR NO MANDADO DE SEGURANÇA
Relator(a):  Min. SEPÚLVEDA PERTENCE
Relator(a) p/ Acórdão:  Min. JOAQUIM BARBOSA
Julgamento:  19/10/2005           Órgão Julgador:  Tribunal Pleno

     DJe-087  DIVULG 23-08-2007  PUBLIC 24-08-2007
     DJ 24-08-2007 PP-00055



                                                                                                                                               32

Pertence, relator do Mandado de Segurança afirmou que: “O membro do Congresso Nacional

que se licencia do mandato para investir-se no cargo de Ministro de Estado não perde os laços

que o unem, organicamente, ao Parlamento (CF, art. 56, I).” Foi o caso do ex-deputado José

Dirceu que estava licenciado da Câmara dos Deputados, exercendo o cargo de Ministro de

Estado e cometeu ato incompatível com o decoro parlamentar e teve seu mandato cassado.

A quebra do decoro está vinculado à honra do Parlamento, portanto, espera-

se que os parlamentares mantenham uma conduta digna ao status que ocupam, o mandato é

uma honraria, visto que os parlamentares representam a sociedade, na função legislativa.36

2.4.1 Sanções aplicáveis pela quebra do decoro parlamentar

O art. 244 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados dispõe: “O

Deputado que praticar ato contrário ao decoro parlamentar ou que afete a dignidade do

mandato estará sujeito às penalidades e ao processo disciplinar previstos no Código de Ética e

Decoro Parlamentar, que definirá também as condutas puníveis”.

O art. 1037 do Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos

Deputados prevê as penalidades aplicáveis por conduta incompatível ou atentatória ao decoro

parlamentar, ipsis litteris:

                                                                                                                                                        

     Parte(s)
     IMPTE.(S): JOSÉ DIRCEU DE OLIVEIRA E SILVA
     ADV.(A/S): ROBERTA MARIA RANGEL E OUTRO(A/S)
     IMPDO.(A/S): MESA DIRETORA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
     IMPDO.(A/S): CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR DA
     CÂMARA DOS DEPUTADOS
     IMPDO.(A/S): RELATOR DO CONSELHO DE ÉTICA E DECORO
     PARLAMENTAR DA CÂMARADOS DEPUTADOS

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. MEDIDA LIMINAR. DECISÃO DO COLEGIADO.
POSSIBILIDADE. MANDATO PARLAMENTAR. TRAMITAÇÃO E PROCESSAMENTO DE
REPRESENTAÇÃO POR QUEBRA DE DECORO PARLAMENTAR. DEPUTADO FEDERAL
LICENCIADO E INVESTIDO NO CARGO DE MINISTRO DE ESTADO. LIMINAR INDEFERIDA

36 Roberto Romano, no primeiro Seminário do Conselho Ética, realizado na Câmara dos Deputados em
09/12/2003, em relação ao parlamentar , que representa o povo afirmou que: “Por isso, uma autoridade que se
apresente, do ponto de vista público, como um legislador que não segue a lei é o pior criminoso dentro do
Estado; é aquele que impede a existência do Estado; é pior do que o ladrão; é pior do que o assassino, porque
a existência do Estado é a única tranqüilidade e segurança dos cidadãos”.
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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;

III – suspensão temporária do exercício do mandato;

IV – perda do mandato.

Existe uma gradação de sanções, que vai desde a censura verbal até a perda

do mandato. REALE informa que:

Os tratadistas norte-americanos, no concernente ao assunto ora examinado,
acentuam, ‘a una voce’ que a reação das Casas das Leis, ante uma atitude
julgada desabonadora de seus foros de poder institucional, deve obedecer a a
uma gradação que, só em caso extremo, atinge a expulsão.
(REALE, 1969, p.90)

A censura verbal pode ser considerada a sanção mais branda e será aplicada

pelo Presidente da Câmara dos Deputados em sessão, ou pelo Presidente de Comissão,

durante as reuniões quando o deputado incidir nas seguintes condutas38: “perturbar a ordem

das sessões da Câmara ou das reuniões de Comissão e praticar atos que infrinjam as regras de

boa conduta nas dependências da Casa”.

Nestes casos o deputado poderá recorrer para o Plenário39, conforme

previsão do parágrafo único do art. 11 do Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara.

A censura escrita será aplicada pela Mesa, por provocação do ofendido nos

casos em que o deputado praticar “ofensas físicas ou morais nas dependências da Câmara ou

desacatar, por atos ou palavras, outro parlamentar, a Mesa ou Comissão, ou os respectivos

Presidentes”. E ainda, nos casos de reincidência nos casos puníveis com a censura verbal.

                                                                                                                                                        
37 O Projeto de Resolução que visa alterar o atual Código de Ética e Decoro Parlamentar da CD, prevê a inclusão

de  três parágrafos neste artigo . O § 3º estabelece o ressarcimento ao erário:
    § 3º “Sem prejuízo da aplicação das penas descritas no caput deste artigo, deverão ser integralmente

ressarcidas ao erário as vantagens indevidas provenientes de recursos públicos”.
38 Art. 11 do Código de Ética e Decoro parlamentar da CD.
39 O recurso pode ser dirigido ao Plenário da Comissão ou Plenário geral.
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A suspensão de prerrogativas regimentais será aplicada pelo Plenário da

Câmara, por proposta do Conselho de Ética, quando o deputado incidir nas seguintes

infrações40:

- revelar informações e documentos oficiais de caráter reservado, de que
tenha tido conhecimento na forma regimental;

- usar verbas de gabinete em desacordo com os princípios fixados no caput
do art. 37 da Constituição Federal;

- relatar matéria submetida à apreciação da Câmara, de interesse específico
de pessoa física ou jurídica que tenha contribuído para o financiamento de
sua campanha eleitoral;

Se o deputado for considerado culpado, o parecer do Conselho de Ética pela

procedência da representação será encaminhado a Mesa para as devidas providências.

Segundo o inc. V do art. 13 do Código de Ética, são passíveis de suspensão as seguintes

prerrogativas:

- usar a palavra, em sessão, no horário destinado ao Pequeno ou Grande
Expediente;

- encaminhar discurso para publicação no Diário da Câmara dos Deputados;

- candidatar-se a, ou permanecer exercendo, cargo de membro da Mesa ou
de Presidente ou Vice- Presidente de Comissão;

- ser designado Relator de proposição em Comissão ou no Plenário;

A penalidade aplicada nestes casos poderá incidir sobre todas as

prerrogativas, ou apenas sobre algumas, a juízo do Conselho de Ética pelo prazo de até seis

meses.41

A suspensão temporária do exercício do mandato é uma penalidade que será

aplicada ao deputado que incidir nas condutas previstas nos incisos IV, V e IX do art. 5º

Código de Ética, ou seja:

                                                
40 Infrações previstas nos incisos VI, VII e VIII do art.5º do Código de Ética e Decoro Parlamentar
41 Previsão do inciso VII, do art. 13 do Código de Ética  e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados.
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IV- usar os poderes e prerrogativas do cargo para constranger ou aliciar
servidor, colega, ou qualquer pessoa sobre a qual exerça ascendência
hierárquica, com o fim de obter qualquer espécie de favorecimento;

V- revelar conteúdo de debates ou deliberações que a Câmara ou Comissão
hajam resolvido devam ficar secretos;

IX- fraudar, por qualquer meio ou forma, o registro de presença às sessões,
ou às reuniões de Comissão.

A aplicação da suspensão temporária do exercício do mandato, por no

máximo trinta dias42 é competência do plenário da Câmara dos Deputados, que deliberará em

votação secreta, por maioria absoluta de seus membros.43

A perda do mandato pode ser considerada a sanção mais grave que poderá

ser aplicada por quebra do decoro parlamentar. A Constituição Federal de 1988 estabelece

dois casos específicos de aplicação da pena de perda do mandato quando o procedimento do

parlamentar for declarado incompatível com o decoro parlamentar: abuso das prerrogativas

asseguradas a membro do Congresso Nacional ou a percepção de vantagens indevidas.44

Nestes casos deve ocorrer a cassação do mandato. REALE explica que:

[...] a chamada ‘cassação de mandato’, resultante de iniciativa da própria
Assembléia, é ‘mutatis mutandis’, uma forma de ‘impeachment’, que é de
natureza penal, abstração feita do problema, até certo ponto acadêmico, se se
trata de pena criminal ou de pena política. O certo é que, sendo uma sanção,
não pode ser aplicada senão nos estritos limites e fins da lei, excluída a
possibilidade de interpretação extensiva ou analógica. (REALE, 1969, p. 89)

                                                
42 O Projeto de Resolução que visa alterar o atual Código de Ética e Decoro Parlamentar da CD, prevê que a

suspensão do exercício do mandato por até seis meses,  aumenta o rigor dessa penalidade.
43 Previsto no art. 14 do Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados.
44 Art. 55. Perderá o mandato o Deputado ou Senador:
    [....]
    II – cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar;
    [...]
    §1ºÉ 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.
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Segundo MORAES (2003, p. 395), as prerrogativas parlamentares, também

chamadas de imunidades45 são:

[...] institutos de vital importância, visto buscarem, prioritariamente, a
proteção dos parlamentares, no exercício de suas nobres funções, contra os
abusos e pressões dos demais poderes; constituindo-se, pois um direito
instrumental de garantia de liberdade de opiniões, palavras e votos dos
membros do Poder Legislativo, bem como de sua proteção contra prisões
arbitrárias e processos temerários. (MORAES, 2003, p. 396).

Para o bom desempenho do mandato é necessário que o parlamentar tenha

ampla liberdade de pensamento, palavra, opinião, afastando a possibilidade de ficar

vulnerável às pressões dos outros poderes do Estado. É importante ressaltar que a imunidade,

como uma prerrogativa, não diz respeito à pessoa do parlamentar, mas à função por ele

exercida, garantindo a independência do Poder Legislativo.

O abuso das prerrogativas parlamentares é a primeira hipótese estabelecida

constitucionalmente que acarreta a cassação do mandato parlamentar.

BULOS ensina que cassação é o ato que decreta a perda do mandato pelo

cometimento de uma falta funcional, tipificada em lei e sancionada por ela. Essa medida

depende da decisão da Casa Legislativa, por voto secreto da maioria absoluta de seus

membros, é assegurada ampla defesa ao acusado. (BULOS, 2003, p. 770).

Além das hipóteses previstas pela Constituição Federal de 1988 para a perda

do mandato por atos incompatíveis com o decoro parlamentar, os incisos III, IV e V do art. 4º

do Código de Ética especificam outras46:

III - celebrar acordo que tenha por objeto a posse do suplente,
condicionando-a a contraprestação financeira ou à prática de atos contrários
aos deveres éticos ou regimentais dos Deputados;

                                                
45 MORAES explica que: “ A criação das imunidades parlamentares como corolário da defesa da livre existência

e independência  do Parlamento tem no sistema constitucional inglês sua origem, através da proclamação do
duplo princípio da  freedom of speach  ( liberdade de palavra)  e da freedom from arrest ( imunidade à prisão
arbitrária), no Bill of Rights de 1688, os quais proclamaram que a liberdade de expressão e de debate ou de
troca de opiniões no Parlamento não pode ser impedida ou posta em questão em qualquer corte ou lugar fora
do Parlamento”.

46 O Projeto de Resolução para modificação do atual Código de Ética e Decoro Parlamentar da CD prevê mais
uma hipótese de conduta incompatível com o decoro parlamentar:

    “praticar irregularidades graves no desempenho do mandato ou de encargos decorrentes, que afetem a
dignidade da representação popular”.
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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. 18.47

O Código de Ética da CD prevê nos art. 13, I e 14, §2º, que qualquer

cidadão é parte legítima para representar junto à Mesa da Câmara dos Deputados,

especificando  os fatos e provas contra o parlamentar. A Mesa examina os fatos e respectivas

provas, podendo arquivar a representação ou remetê-la ao Conselho de Ética e Decoro

Parlamentar para a instauração do processo disciplinar.

Ao Deputado acusado é assegurada a ampla defesa48, terá o prazo de cinco

sessões ordinárias para apresentar sua defesa escrita e indicar provas. É facultado ao deputado

constituir advogado para sua defesa, ou fazê-la pessoalmente, em todas as fases do processo e

no plenário da Câmara dos Deputados.  No caso de não apresentar defesa, o Presidente do

Conselho nomeará um defensor dativo. Apresentada a defesa, o Relator da matéria ou quando

for o caso a subcomissão de inquérito procederá as diligências e a instrução probatória,

concluindo pela procedência  da representação, oferecerá projeto de resolução destinado à

declaração da suspensão ou perda do mandato, conforme o caso.

O parlamentar poderá recorrer à Comissão de Constituição e Justiça e de

Cidadania (CCJC) da decisão do Conselho de Ética que contrariar norma Constitucional,

regimental ou do Código de Ética e Decoro Parlamentar, que responderá exclusivamente

sobre os vícios apontados49. Concluído o processo no Conselho de Ética ou na CCJC, no caso

                                                
47  O Código de Ética e Decoro Parlamentar da CD estabelece as declarações obrigatórias:
     Art. 18. O Deputado apresentará à Mesa ou, no caso do inciso III deste artigo, quando couber, à Comissão, as

seguintes declarações:
     I- ao assumir o mandato, para efeito de posse, e noventa dias antes das eleições, no último ano da legislatura,

declaração de bens e rendas, incluindo todos os passivos de sua responsabilidade de valor igual ou superior à
sua remuneração mensal como Deputado;

     II – até o trigésimo dia seguinte ao encerramento do prazo para entrega da declaração do imposto de renda
das pessoas físicas, cópia da declaração feita ao Tesouro;

     III – durante o exercício do mandato, em Comissão ou em Plenário, ao iniciar-se a  apreciação de matéria que
envolva direta e especificamente seus interesses patrimoniais, declaração de impedimento para votar

48 Inc. II e III do art. 14 do Código de Ética e Decoro Parlamentar da CD.
49 Inc. VIII do art. 14 do Código de Ética e Decoro Parlamentar da CD.
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de interposição de recurso, este será encaminhado a Mesa e depois de lido no expediente,

publicado e distribuído em avulsos, estará pronto para inclusão na Ordem do Dia.50

Da decisão do Conselho de Ética não cabe recurso, visto que a decisão final

será dada pelo Plenário, conforme previsão constitucional, §2º do art. 55:

Art. 55.

§2º Nos casos dos incisos I, II e VI, a perda do mandato será decidida pela
Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal, por voto secreto e maioria
absoluta, mediante provocação da respectiva Mesa ou de partido político
representado no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa. (grifo
nosso).

Assim os parlamentares votam secretamente51 e não necessitam

fundamentar juridicamente suas posições, o juízo é político.

MENDES (2008, p. 905) afirma que: “o Supremo Tribunal Federal (STF)

vem se recusando a reavaliar a motivação que levou a Casa legislativa a cassar o parlamentar

por falta de decoro, embora controle a observância de garantias formais, como a da ampla

defesa”. Nesse sentido, o Mandado de Segurança 21.861, Relator Min. Néri da Silveira:

Ato da Câmara dos Deputados, art. 55, inciso II. Perda de mandato de
Deputado Federal, por procedimento declarado incompatível com o decoro
parlamentar [...] Inviável qualquer controle sobre o julgamento do mérito da
acusação feita ao impetrante, por  procedimento incompatível com o decoro
parlamentar [...].

Dessa forma, o STF não intervirá no mérito da causa da cassação, mas pode

garantir os aspectos constitucionais fundamentais do contraditório e da ampla defesa. 52

                                                
50 Inc .IX do Código de Ética e Decoro Parlamentar da CD. Segundo a agência Câmara, ordem do dia é: “Fase da

sessão plenária destinada à discussão e à votação das propostas. Corresponde, também, à relação de assuntos a
serem tratados em uma reunião legislativa”.

    Disponível em: <http://www2.camara.gov.br/homeagencia/materias.html?pk=%2069671>. Acesso em: 04
nov.09.

51 O voto secreto nos processos de cassação é um tema controvertido, pois para alguns favorece a impunidade.
LEITE sustenta que: “ Este tema – voto aberto ou secreto – gera grande controvérsia no mundo jurídico e
dentro da Câmara dos Deputados, numa  conjuntura em que parlamentares, denunciados e processados por
quebra de decoro parlamentar, não raramente, têm sido absolvidos em esquemas de corrupção, provoca
impacto negativo à imagem e respeitabilidade  da instituição frente a sociedade”.

52 Mandado de Segurança 21.861, Rel. Min. Néri da Silveira, DJ, de 20/04/2001, no mesmo sentido MS 23.388.
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A perda do mandato tem como conseqüência a inelegibilidade por um

período de oito anos, conforme preceitua o art. 1º da Lei Complementar n.81 de 1994 :

Art. 1º São inelegíveis:

b) os membros do Congresso Nacional, das Assembléias Legislativas, da
Câmara Legislativa e das Câmaras Municipais, que hajam perdido os
respectivos mandatos por infringência do disposto nos incisos I e II do art.
55 da Constituição Federal, dos dispositivos equivalentes sobre perda de
mandato das Constituições Estaduais e Leis Orgânicas dos Municípios e do
Distrito Federal, para as eleições que se realizarem durante o período
remanescente do subseqüentes ao término da mandato para o qual
foram eleitos e nos oito anos legislatura. (grifo nosso).

SILVA (2003, p. 387), ensina que “a inelegibilidade revela o impedimento à

capacidade eleitoral passiva (direito de ser votado) e visa proteger a probidade administrativa,

a moralidade para o exercício do mandato, considerada a vida pregressa do candidato”.  Tem

um fundamento ético evidente, correlacionado com a democracia.

Diante de uma possível perda de mandato, muitos parlamentares optam por

renunciar ao mandato, para evitar a pena maior que é a inelegibilidade por oito anos. No

próximo capítulo será enfocada a renúncia ao mandato parlamentar e os aspectos éticos que a

envolve.
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3 RENÚNCIA

3.1 Conceito e aspectos formais

NEVES (1991) conceitua renúncia como [...] “ato pelo qual a pessoa deixa,

espontaneamente, o cargo público de que estava investido”.

A renúncia constitui juridicamente em ato unilateral, voluntário, deve ser

pura e simples, não condicionada a evento futuro e incerto. Sustenta-se que é a liberdade

daquele que detém direito ao próprio mandato e pode dele dispor, mas esse assunto  é

controverso, CALIMAN argumenta que:

Todavia, a liberdade de querer ser representante do povo encontra limites a
partir do momento em que efetivamente se torna detentor do mandato, pois
então estará exercendo parte da soberania do Estado, não dispondo
plenamente de direito próprio, a ponto de, livremente, poder a ele renunciar.
(CALIMAN, 2005, p. 116).

A renúncia de deputado federal, que é o escopo deste trabalho, reveste-se

exigências formais, previstas no art. 239 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,

que estabelece os critérios para a sua validade:

Art. 239. A declaração de renúncia do Deputado ao mandato deve ser
dirigida por escrito à Mesa, e independe de aprovação da Câmara, mas
somente se tornará efetiva e irretratável depois de lida no expediente e
publicada no Diário da Câmara dos Deputados.

§1º Considera-se também haver renunciado:

I- o Deputado que não prestar compromisso no prazo estabelecido neste
Regimento;

II – o Suplente que, convocado, não se apresentar para entrar em exercício
no prazo regimental.

§2º A vacância, nos casos de renúncia, será declarada em sessão pelo
Presidente.

Assim, a renúncia não depende de deliberação do Plenário, basta que atenda
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as formalidades de ser escrita, lida no expediente e publicada no Diário da Câmara dos

Deputados, dessa forma se torna efetiva e irretratável. A renúncia, como ato jurídico, pode ser

considerada anulável, se decorrente de vício, resultante de erro, dolo, coação, simulação ou

fraude, (Código Civil art. 171, inc.II ) .

O art. 55 § 4º da Constituição Federal de 1988 dispõe que: “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”.

Este preceito foi acrescido a Carta Magna pela Emenda Constitucional de Revisão n. 6/1994.

Para BULOS (2003, p. 773), a medida foi salutar, pois procurou evitar a impunidade, no

sentido de que a renúncia ao mandato, não eliminará o processo ao qual o parlamentar está

submetido.

O Decreto Legislativo n. 16, de 24 de março de 1994, prevê:

Art.1º A renúncia de parlamentar sujeito à investigação por qualquer órgão
do Poder Legislativo, ou que tenha contra si procedimento já instaurado ou
protocolado junto à Mesa da respectiva Casa, para apuração das faltas a que
se referem os incisos I e II do art. 55 da Constituição Federal, fica sujeita à
condição suspensiva, só produzindo efeitos se a decisão final não concluir
pela perda do mandato.

Parágrafo único. Sendo a decisão final pela perda do mandato parlamentar, a
declaração da renúncia será arquivada.

Dessa forma, antes de 24 de março de 1994, o parlamentar poderia

renunciar, mesmo quando já submetido ao processo disciplinar.  A diferença é que hoje o

parlamentar que deseja renunciar por estar envolvido em possíveis hipóteses de perda do

mandado por fatos incompatíveis com o decoro parlamentar, deve renunciar antes da

instauração do processo disciplinar pelo Conselho de Ética e Decoro Parlamentar.

Quando o parlamentar está sendo acusado de atos atentatórios ao decoro

parlamentar, a publicação da renúncia deve ser anterior ao início de processo disciplinar.

CALIMAN (2005, p. 118) sustenta que para ser eficaz, a renúncia deve estar publicada antes

da reunião dos membros da Mesa, convocada para decidir sobre a representação visando à

perda do mandato, não terá eficácia a renúncia que não tenha sido publicada antes da decisão
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da Mesa acolhendo ou apresentando representação contra parlamentar.

CALIMAN (2005) sustenta que antes de 24 de março de 1994, a renúncia

era o salvo-conduto para a impunidade dos detentores de mandato político e continua sendo

pois inexiste mandamento constitucional exigindo aprovação da renúncia pelo Plenário da

Casa legislativa, dessa forma não há como impedir que um parlamentar renuncie ao mandato.

3.2 Renúncia de má-fé

A Lei Complementar n.81/1994 dispõe que:

Art. 1º São inelegíveis:

b) os membros do Congresso Nacional, das Assembléias Legislativas, da
Câmara Legislativa e das Câmaras Municipais, que hajam perdido os
respectivos mandatos por infringência do disposto nos incisos I e II do art.
55 da Constituição Federal, dos dispositivos equivalentes sobre perda de
mandato das Constituições Estaduais e Leis Orgânicas dos Municípios e do
Distrito Federal, para as eleições que se realizarem durante o período
remanescente do mandato para o qual foram eleitos e nos oito anos
subseqüentes ao término da legislatura. (grifo nosso).

Essa Lei Complementar regulamenta o art. 14, § 9º da Constituição Federal

de 1988, que dispôs:

Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de
sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade
para o exercício do mandato, considerada a vida pregressa do candidato, e a
normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder
econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na
administração direta ou indireta

A inelegibilidade é um impedimento à capacidade eleitoral passiva, que

corresponde ao direito de ser votado, constitui uma sanção com fundamento ético, pois visa

proteger a probidade administrativa e a moralidade no exercício do mandato. Segundo

SILVA: “As inelegibilidades possuem, assim, um fundamento ético evidente [...] seu sentido

ético correlaciona-se com a democracia, não podendo ser entendido como um moralismo

desgarrado da base democrática do regime que se instaure”. (SILVA, 2002, p.387).
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Diante da possibilidade de inelegibilidade para as eleições que se realizarem

durante o período remanescente do mandato para o qual foram eleitos e nos oito anos

subseqüentes ao término da legislatura, muitos parlamentares renunciam para evitar esta

sanção, neste sentido CALIMAN:

A renúncia pode também, muitas vezes, vir revestida do velado propósito de
fugir de sanções político-disciplinares iminentes, que seriam impostas pelo
órgão parlamentar a que pertence o mandatário; nesses casos, ‘a renúncia de
má-fé pode e deve perfeitamente bem ser considerada confissão de culpa’,
pois que acintosa aos princípios que derivam da ‘ética republicana, que
representa o fator essencial de preservação da ordem democrática’[...]

A exegese do § 4º do art. 55 da CF/1988 e também do Decreto Legislativo

n. 16, de 24 de março de 1994, em relação ao tempo de renúncia é criticada até mesmo por

parlamentares. O Deputado Federal Paulo Lima, na justificativa do Projeto de Resolução n.23,

de 2003, expõe as questões relacionadas à renúncia de má- fé, Ipsis litteris:

A redação do atual § 4º do art. 55 da Constituição da República, claríssima
para qualquer bom entendedor – é praticamente consenso entre os juristas o
alcance indubitavelmente amplo da expressão que ‘vise ou possa levar à
perda do mandato’, ali mencionada – encontra-se hoje embaçada por uma
interpretação restritiva que veio se firmando ao sabor das conveniências
políticas, a qual considera ‘processo’, exclusivamente, a fase iniciada pelo
recebimento formal de representação apresentada pela Mesa ou de partido
político. Vale dizer: antes desse início ‘formal’, o deputado envolvido em
denúncias de quebra do decoro parlamentar fica livre para decidir se quer, ou
não, submeter-se a um processo de cassação e às suas eventuais
conseqüências, como a inelegibilidade por oito anos em caso de condenação
pela Casa. Faculta-se-lhe hoje, praticamente, uma renúncia ‘com data e hora
marcada’.

Para acabar com a prática de renúncia com “data e hora marcada”, comum

no Parlamento, o Deputado Federal Paulo Lima sustenta que:

O projeto que estamos apresentando visa a reverter essa interpretação
dominante ao definir com precisão, no texto do Código de Ética e Decoro
Parlamentar, o que se considera como ‘processo’ para os efeitos do que
prevê o citado § 4º do art. 55 do texto constitucional, incluindo
expressamente no conceito todo e qualquer procedimento de
investigação preliminar levado a efeito no âmbito da Casa que possa
redundar, posteriormente, numa representação formal da Mesa contra
o deputado envolvido. (grifo nosso).

Segundo LIMA, (2001) a interpretação do Decreto Legislativo n. 16, de 24
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de março de 1994 tem sido restritiva:

Assim, de acordo com esse decreto legislativo, a renúncia do parlamentar,
mesmo que seja anterior à instauração do procedimento pela Mesa da Casa,
não poderá impedir o processo de cassação do mandato por quebra de
decoro, nem a conseqüente inelegibilidade, por oito anos. Sendo a decisão
final pela perda do mandato parlamentar, dispõe o parágrafo único do art. 18
do Decreto Legislativo nº 16/94, a declaração da renúncia será arquivada. Ou
seja: a renúncia somente produzirá efeitos se o parlamentar for absolvido.
Exatamente para que a renúncia não possa ser utilizada como garantia de
impunidade.

A questão da renúncia como manobra para evitar a cassação se tornou

notória e é divulgada em jornais, revistas, na mídia de forma geral, a exemplo disso a revista

Época (10 out. de 2005, p. 41) noticiou a questão da renúncia de deputados petistas:

Depois de muitas manobras e adiamentos, o tempo está acabando para os
deputados ameaçados de perder o mandato por envolvimento com o
escândalo do mensalão. Nesta semana, a mesa [sic] diretora da Câmara
precisa mandar ao Conselho de Ética o pedido de abertura de processo
contra eles por quebra de decoro parlamentar. Se depender do Palácio do
Planalto, boa parte dos acusados não deve esperar o julgamento.
Parlamentares do PT e de outros partidos aliados já deram sinais de que
vão renunciar. Com isso, o Planalto espera esvaziar a crise política.

O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva coordenou pessoalmente a
articulação pelas renúncias, com o apoio do ministro da Coordenação
Política, Jaques Wagner. (grifo nosso).

Para o jurista Fernando Machado da Silva Lima53, é inadmissível que a

renúncia apague politicamente os atos desonrosos do parlamentar e este continue apto a

exercer as atividades políticas, para isso faz uma comparação ao servidor público, que

também tem o dever de probidade administrativa:

Realmente, é pelo menos muito estranho que uma simples renúncia possa
evitar a perda do mandato e a conseqüente inelegibilidade do parlamentar,
especialmente quando se sabe que, de acordo com o art. 172 da Lei nº
8112/90, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da
União, o servidor que estiver respondendo a processo disciplinar somente
poderá ser exonerado a pedido, ou aposentado voluntariamente, após a
conclusão do processo e o cumprimento da penalidade, acaso aplicada.
Aliás, de acordo com os artigos 134 e 135 dessa lei, se posteriormente for
comprovada a prática de falta punível com a demissão, até mesmo o servidor

                                                
53 Disponível em : <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=2209> .Acesso em 18 out. 09.
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já afastado (e o prazo de prescrição é de cinco anos) poderá ter sua
aposentadoria e sua disponibilidade cassadas, ou a sua exoneração poderá ser
convertida em destituição. Tudo, evidentemente, sempre no interesse público
e em homenagem ao princípio constitucional da moralidade administrativa.

Ainda que alguns políticos consigam se reeleger depois de renunciar,

Roberto Romano, entende que é desmoralizante para o parlamentar renunciar ao mandato:

"Esses deputados sentem necessidade de responder para o seu público eleitor. E quando eles

usam essa possibilidade, eles provam de certo modo que são culpados, que eles não querem

entrar no julgamento.” 54 Ou seja, é difícil explicar o porquê da renúncia, pois o fato é auto-

explicativo.

Diante desses aspectos da renúncia, é necessário que ocorra alguma reforma

que impeça que a renúncia se transforme num mecanismo de impunidade. Nesse sentido

COSTA afirma que [...] “o agravamento da atual crise política, num dos maiores esquemas de

corrupção já visto, deverá impor uma reforma que iniba o impulso dos fujões-espertalhões das

responsabilidades parlamentares a que estiverem investidos”. (COSTA, 2005, p.2).

3.3 Renúncia e Cassação de mandato posterior

Outro aspecto controvertido da renúncia, diz respeito a possível cassação em

mandato posterior, de parlamentar que renunciou e estava envolvido em fatos considerados

atentatórios ao decoro parlamentar. A Casa legislativa poderá investigar e instaurar processo

ético-disciplinar (baseado em fatos da legislatura anterior) do parlamentar que renunciou e foi

eleito para um novo mandato?

                                                
54 Reportagem Especial – Em que casos a Constituição prevê a perda de mandato . Disponível em: <

http://www.camara.gov.br/internet/radiocamara/default.asp?selecao=MAT&Materia=28636> Acesso em: 24
de out. 09.
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Esse assunto foi debatido no Mandado de Segurança 24.458, que teve como

relator o Min. Celso de Mello e teve o seguinte entendimento no Supremo Tribunal Federal55:

Despacho

DECISÃO: O ora impetrante renunciou ao mandato de que era titular na
Câmara dos Deputados, inviabilizando, desse modo, eventual instauração,
por aquela Casa legislativa, de procedimento de cassação de mandato, por
alegada falta de decoro parlamentar. A ocorrência desse fato - que é notório
(CPC, art. 334, I) - assume inquestionável relevo jurídico-processual, eis que
faz instaurar, na espécie, situação de prejudicialidade derivada da perda
superveniente de objeto desta causa mandamental. Sendo assim, julgo
prejudicada a presente ação de mandado de segurança, tornando sem efeito,
em conseqüência, a determinação constante do item n. 2 da decisão a fls.
207. Arquivem-se os presentes autos. Publique-se. Brasília, 05 de março de
2003. Ministro CELSO DE MELLO Relator

O Min. Celso de Mello considerou como possível a cassação de mandato

legislativo, ainda que por atos atentatórios ao decoro parlamentar cometidos, por parlamentar

titular de mandato legislativo, na legislatura anterior, referiu-se a um precedente em que a

Suprema Corte decidiu a favor da cassação do parlamentar. Ipsis litteris

CASSAÇÃO DE MANDATO LEGISLATIVO, AINDA QUE POR ATOS
ATENTATÓRIOS AO DECORO PARLAMENTAR COMETIDOS, POR
TITULAR DE MANDATO LEGISLATIVO, NA LEGISLATURA
ANTERIOR. Tenho para mim, ao examinar, em sede de estrita delibação, a
pretensão mandamental deduzida pelo ora impetrante - não obstante as
razões tão excelentemente desenvolvidas por seus eminentes Advogados -
que tal postulação parece não se revestir de plausibilidade jurídica,
especialmente em face da existência de decisão plenária, proferida pelo
Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do MS 23.388/DF, Rel.
Min. NÉRI DA SILVEIRA, ocasião em que esta Suprema Corte, tendo
presente situação virtualmente idêntica à que ora se registra neste processo
("Caso Talvane Neto"), rejeitou a tese de que a Casa legislativa não pode
decretar a cassação de mandato de qualquer de seus membros, por falta de

                                                
55 MS 24458 / DF - DISTRITO FEDERAL

MANDADO DE SEGURANÇA
Relator(a):  Min. CELSO DE MELLO
Julgamento: 05/03/2003
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decoro parlamentar, se o fato motivador dessa deliberação houver ocorrido
na legislatura anterior. Essa decisão, emanada do Plenário do Supremo
Tribunal Federal, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
"Mandado de segurança. 2. Ato da Mesa da Câmara dos Deputados,
confirmado pela Comissão de Constituição e Justiça e Redação da referida
Casa legislativa, sobre a cassação do mandato do impetrante, por
comportamento incompatível com o decoro parlamentar. 3. Pretende-se a
extinção do procedimento de perda do mandato. Sustenta-se que a cassação
do mandato, para nova legislatura, fica restrita à hipótese de, no curso dessa
legislatura, se verificarem condutas, dela contemporâneas, capituláveis como
atentatórias do decoro parlamentar. 4. Não configurada a relevância dos
fundamentos da impetração. Liminar indeferida. 5. Parecer da Procuradoria-
Geral da República pela prejudicialidade do mandado de segurança, em face
da perda de objeto; no mérito, pela denegação da ordem.

O entendimento da Suprema Corte é que neste caso de cassação de mandato,

não tem cabimento o princípio da unidade da legislatura, sendo que este princípio deve ser

utilizado em questões do processo legislativo.  Assim expressou o Min. Celso de Mello:

O PRINCÍPIO DA UNIDADE DE LEGISLATURA NÃO IMPEDE A
INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CASSAÇÃO DE
MANDATO LEGISLATIVO, AINDA QUE POR ATOS ATENTATÓRIOS
AO DECORO PARLAMENTAR COMETIDOS, POR TITULAR DE
MANDATO LEGISLATIVO, NA LEGISLATURA ANTERIOR.

[...] cumpre rememorar que o Supremo Tribunal Federal, como
precedentemente assinalado, já firmou orientação no sentido de que o
princípio da unidade de legislatura não se reveste de efeito preclusivo, em
tema de cassação de mandato legislativo, por falta de decoro parlamentar,
ainda que por fatos ocorridos em legislatura anterior (MS 23.388/DF, Rel.
Min. NÉRI DA SILVEIRA, Pleno). Isso significa, portanto, que o princípio
da unidade de legislatura não representa obstáculo constitucional a que as
Casas legislativas venham, ainda que por fatos anteriores à legislatura em
curso, a instaurar - contra quem já era titular de mandato na legislatura
precedente - procedimento de caráter político-administrativo, destinado a
viabilizar a decretação da perda do mandato, por fato atentatório ao decoro
parlamentar, cometido por quem então se achava investido na condição de
membro de qualquer das Casas do Congresso Nacional (CF, art. 55, I, "e",
§§ 1º e 2º).

Para refutar o princípio da unidade da legislatura, o Min. Celso de Mello,

referiu-se aos valores éticos, pois os atos lesivos foram praticados contra honorabilidade do

Parlamento, por um membro integrante do Poder Legislativo e a ordem jurídica não pode

permanecer indiferente a tais condutas censuráveis, cometidas pelos representantes do povo
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brasileiro. Ipsis litteris:

Parece revelar-se essencial, portanto, para os fins a que se refere o art. 55, §
2º da Constituição da República, a existência de uma necessária relação de
contemporaneidade entre a prática do ato contrário ao decoro parlamentar,
de um lado, e o exercício do mandato legislativo, de outro, mesmo que o ato
ofensivo à dignidade institucional do mandato (e, também, à honorabilidade
do Parlamento), tenha ocorrido na legislatura imediatamente anterior,
praticado por quem, naquele momento, já era integrante do Poder
Legislativo, tal como expressamente o reconheceu o Plenário do Supremo
Tribunal Federal, no precedente mencionado. Cumpre identificar, neste
ponto, a "ratio" subjacente a esse entendimento que resultou do julgamento
plenário do MS 23.388/DF, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA: é que a ordem
jurídica não pode permanecer indiferente a condutas de membros do
Congresso Nacional - ou de quaisquer outras autoridades da República - que
hajam eventualmente incidido em censuráveis desvios éticos, no
desempenho da elevada função de representação política do Povo brasileiro.
Foi por tal motivo que o Plenário desta Suprema Corte, atento aos altíssimos
valores que informam e condicionam todas as atividades governamentais -
não importando o domínio institucional em que elas tenham lugar -, veio a
proferir o seu dictum, reconhecendo a possibilidade jurídico-constitucional
de qualquer das Casas do Congresso Nacional adotar medidas destinadas a
reprimir, com a cassação do mandato de seus próprios membros, fatos
atentatórios à dignidade do ofício legislativo e lesivos ao decoro
parlamentar, mesmo que ocorridos no curso de anterior legislatura, desde
que, já então, o infrator ostentasse a condição de membro do Parlamento.

O Min. Celso de Mello conclui que as Casas Legislativas podem cassar seus

membros por fatos atentatórios ao decoro parlamentar, ainda que ocorridos em legislatura

anterior e afirmou que é um direito do povo ter um governo honesto:

O direito ao governo honesto - nunca é demasiado reconhecê-lo - traduz uma
prerrogativa insuprimível da cidadania. O sistema democrático e o modelo
republicano não admitem, nem podem tolerar a existência de regimes de
governo sem a correspondente noção de fiscalização e de responsabilidade.

Em consonância com a decisão do Supremo Tribunal Federal, LIVINO

(2006, p.7) sustenta que as Casas Legislativas utilizam uma ilógica ‘jurisprudência’, pois a

renúncia, afasta o parlamentar do processo ético-disciplinar e apaga o fato permitindo ao

parlamentar eleito  no próximo sufrágio, permanecer ileso pela falta cometida no mandato

pretérito.

Se o parlamentar renuncia, o processo ético-disciplinar é justificável, na

legislatura posterior, visto que a imputação a membro do Poder Legislativo de atos que
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importem transgressão ao decoro parlamentar, revela um fato grave, que exige a plena

apuração e o esclarecimento da verdade, visto que os parlamentares receberam dos cidadãos a

representação política para legislar e fiscalizar os órgãos dos outros Poderes.

Em 26 de março de 2007, os líderes dos partidos políticos: Partido do

Movimento Democrático Brasileiro- PMDB, Partido dos Trabalhadores - PT, Partido

Progressista - PP e Partido da República - PR fizeram uma consulta ao Conselho de Ética e

Decoro Parlamentar sobre a admissibilidade de instauração de procedimento disciplinar

contra parlamentar quando o fundamento da representação tiver por base ato ou procedimento

supostamente ocorrido em momento anterior a processo eleitoral que confirma novo mandato

e ainda inquiriram se a decisão pela instauração de procedimento disciplinar configuraria

constrangimento ao exercício do mandato.56 A consulta teve a seguinte fundamentação:

Fundamentalmente, esclarecem que a motivação da presente Consulta reside
no escopo de analisar a validade do resgate de fatos políticos amplamente
conhecidos e divulgados em momento pretérito, os quais também foram
submetidos ao julgamento popular por ocasião das eleições de 2006, eleições
essas que resultaram no repúdio de alguns candidatos (que não foram eleitos
ou não tiveram seus mandatos renovados) e na acolhida de outros (em face
da superação dos questionamentos).

Diante dessa fundamentação, os autores da consulta submetem à apreciação

do Conselho os seguintes quesitos:

a) É admissível a instauração de procedimento disciplinar contra parlamentar
quando o fundamento da representação for baseado em ato ou procedimento
– supostamente ocorrido em momento anterior a processo eleitoral que
confirma novo mandato – ampla e suficientemente divulgado e debatido
pelas autoridades competentes nos foros próprios e de conhecimento dos
cidadãos à época do pleito?

b) Tal hipótese não configuraria constrangimento ao exercício de mandato,
em flagrante subversão dos preceitos constitucionais e á vontade expressa
pelo povo nas urnas?

c) Essa mesma hipótese não encontraria óbice regimental no disposto no art.
2º do Código de Ética e Decoro Parlamentar, na medida em que iria de
encontro à vontade do eleitor e, conseqüentemente, à garantia do pleno
exercício do mandato popular?  (Consulta n. 0001/2007).

                                                
56 CONSULTA N. 0001/2007 dirigida ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados.
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A Mesa da Câmara dos Deputados encaminhou a consulta para o Conselho

de Ética e Decoro Parlamentar, que designou através de sorteio o Deputado Dagoberto do

Partido Democrático Trabalhista (PDT) para relator. O Deputado Dagoberto respondeu os

questionamentos dos consulentes nos seguintes termos:

a) Conquanto silente a Constituição e as normas infraconstitucionais sobre o
momento da instauração de procedimento disciplinar contra parlamentar, o
que levaria a uma situação de aparente imprescritibilidade das ações
tendente à responsabilização no plano ético-disciplinar, não se mostra
conveniente, tampouco oportuna, por intransponível ofensa ao princípio da
soberania popular, a instauração de procedimento por este Conselho tendente
a apurar atos e procedimentos sobre os quais o voto popular já firmou sua
posição condenatória ou absolutória;

b) Assim considerada a relevância da decisão do povo no deslinde da
questão, sepultando, ao menos num juízo de valor apriorístico, todo e
qualquer revolver de fatos sobre os quais pesa o veredito popular, que
inocentou ou decidiu pela responsabilidade do parlamentar, é opinião deste
Conselho que a instauração de procedimento ético-disciplinar sobre atos e
procedimentos debatidos em legislatura anterior pode se configurar
constrangimento ao exercício do mandato;

c) Ao final, entende este Conselho que o óbice regimental à instauração de
procedimentos ético-disciplinares, nos termos da Consulta proposta,
encontraria previsão não no art. 2º do Código de Ética e Decoro Parlamentar,
vez que tais imunidades, prerrogativas e franquias não são absolutos, mas no
dever basilar – e ao qual este Colegiado não pode se furtar – que é o de atuar
no sentido da preservação da dignidade do mandato parlamentar (art. 6º,
inciso I), ainda que firmando-se em posição antagônica a interesses
manifestamente desarrazoados.

O voto do relator revelou que se um parlamentar está envolvido em atos

atentatórios ao decoro parlamentar, e é reeleito para uma nova legislatura, foi absolvido pelo

povo e não compete ao Conselho de Ética a instauração de procedimento disciplinar para

apuração dos fatos pretéritos. Essa colocação é frontalmente contrária à decisão do Supremo

Tribunal Federal em Mandado de Segurança n. 24.458-5, cujo relator foi o Min. Celso de

Mello, que já foi comentado acima.

O Relator, Deputado Dagoberto considerou ainda que a instauração de

procedimento ético-disciplinar sobre atos e procedimentos de legislatura anterior configura-se

constrangimento ao exercício do mandato. Em contrario senso, o Min. Celso de Mello

considerou que apurar e punir atos atentatórios ao decoro parlamentar, mesmo que ocorridos
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em legislatura anterior constitui um direito povo: “O direito ao governo honesto - nunca é

demasiado reconhecê-lo - traduz uma prerrogativa insuprimível da cidadania”.

O Relator finaliza seu relatório com uma sugestão de proposta de emenda

Constitucional, que é contrária ao seu posicionamento exposto como resposta aos quesitos dos

consulentes, o que aparenta uma contradição. Ipsis litteris:

Subordino, ainda, à consideração deste Conselho a presente sugestão de
texto para a proposta de emenda à Constituição:

“Art. 1º. O § 1º do artigo 55 da Constituição Federal passa a vigorar com a
seguinte redação:

‘Art. 55 [...]

§ 1º É incompatível com o decoro parlamentar, a qualquer tempo, além dos
casos definidos no regimento interno, o abuso das prerrogativas asseguradas
a membro do Congresso Nacional, a percepção de vantagens indevidas e a
prática de delitos, ainda que anterior ao exercício do mandato ou que a pena
aplicável esteja prescrita.’

Art. 2º. Esta Emenda Constitucional entrará em vigor na data de sua
publicação.”

Na conclusão do seu relatório, o Deputado Dagoberto faz uma sugestão

ao Conselho de Ética, no sentido de unificar o posicionamento do Conselho em relação ao

tema:

Por derradeiro, sem embargo da resposta apresentada, este Relator sugere,
ainda, que eventuais representações recebidas nos termos da presente
Consulta deverão ser arquivadas liminarmente. Que sejam distribuídas aos
respectivos relatores e que estes, após análise, proponham ao Plenário deste
Conselho os respectivos arquivamentos.

Sala do Conselho, em ___ de abril de 2007.

Deputado Dagoberto

Relator

A sugestão final do Deputado Dagoberto, transparece um atentado à ordem
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democrática, pois este sugere que eventuais representações nos termos desta consulta sejam

arquivadas liminarmente, ou seja, seriam distribuídas para outros Relatores e estes teriam que

ter o mesmo posicionamento dele. Aparenta uma tentativa de criação de uma “súmula

vinculante”, que como exposto apresenta posicionamento diverso do entendimento do

Supremo Tribunal Federal.

3.4 Casos de Renúncia na Câmara dos Deputados no período de 2003 à 2009

Foi feito um levantamento junto à Câmara dos Deputados em relação aos

casos de parlamentares envolvidos em situações consideradas atentatórias ao decoro

parlamentar que renunciaram ao mandato, na última e atual legislatura, para evitar uma

possível cassação e a tão temida inelegibilidade por oito anos. Na verdade, muitos

parlamentares não renunciam quando se sentem apoiados pelos seus pares. Como o quórum

para cassação é de maioria absoluta57, sendo necessários 257 (duzentos e cinqüenta e sete)

votos a favor da perda do mandato, e o voto é secreto, o parlamentar vota sem se expor. Isso

permite que muitos parlamentares sejam absolvidos pela dificuldade de se atingir o quórum e

também pelo corporativismo ocultado no voto secreto. Nesse sentido, LEITE (2006, p. 19):

Voto aberto ou secreto – gera grande controvérsia no mundo jurídico e
dentro da Câmara dos deputados, numa conjuntura em que parlamentares,
denunciados e processados por quebra de decoro parlamentar, não
raramente, têm sido absolvidos. A impunidade de um número cada vez
maior de parlamentares, assumidamente envolvidos em esquemas de
corrupção, provoca impacto negativo à imagem e respeitabilidade da
instituição frente a sociedade.

Por isso, é pertinente perquirir em que medida o sigilo é capaz de proteger o
exercício da democracia ou cria um desserviço à mesma. O tema, estando
revestido de caráter político, é polêmico, o que torna menos propício a
formação de um consenso.

                                                
57 BULOS (2003, p. 718) define maioria absoluta como: é o primeiro número inteiro superior à metade. “Para se

apurar a maioria absoluta não se deve levar em conta o número dos presentes, mas sim o número total dos
integrantes da respectiva Casa Legislativa”. Assim na Câmara dos Deputados que tem 513 membros, a
maioria absoluta é de 257deputados, independente do número de parlamentares presentes na sessão.
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                            Não é o escopo de este trabalho discutir o mérito do voto secreto nas

deliberações de perda de mandato, mas não se pode olvidar que esse tipo de votação faz muita

diferença no resultado final  das deliberações e a  práxis tem demonstrado que a maioria dos

deputados que vão a julgamento pelo Plenário são absolvidos. Pretende-se abordar os casos

dos deputados que renunciam antes da abertura do processo pelo Conselho de Ética, para

evitar uma possível cassação.

Na legislatura58 2003-2007 houve um grande escândalo conhecido como

“mensalão”59, que foi investigado por uma  Comissão Parlamentar de Inquérito,  no qual

vários deputados estavam envolvidos e alguns renunciaram ao mandato antes de serem

processados pelo Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Além dos deputados envolvidos

no “mensalão”, outros também renunciaram por estarem envolvidos em outras situações

incompatíveis com o decoro parlamentar.

De acordo com as informações fornecidas em 19 de outubro de 2009, pelo

Centro de Documentação e Informação da Câmara dos Deputados – CEDI, na legislatura

2003-2007, renunciaram antes de serem processados pelo Conselho de Ética e Decoro

Parlamentar, os seguintes deputados:

1) O Deputado Pinheiro Landim (CE), sem partido,  renunciou ao mandato

em 25 de fevereiro de 2003. Foi noticiado no Jornal da Câmara dos Deputados em 26 de

fevereiro de 2003 - Ano 5, n. 934:

O deputado Pinheiro Landim (CE), acusado de intermediar a venda de
habeas corpus para traficantes, renunciou ontem ao mandato parlamentar. Ao
anunciar em plenário o pedido do deputado, o presidente João Paulo Cunha
afirmou que ‘quando necessário, o Legislativo sabe cortar na própria carne’.
O presidente explicou que o relatório da Comissão de Sindicância que
analisou o caso, favorável à cassação do mandato de Landim, seria enviado

                                                
58 Segundo a agência Câmara:“A legislatura  é o espaço de tempo durante o qual os legisladores exercem seu

poder . No Brasil a duração da legislatura é de quatro anos”.
     Disponível em:
     < http://www2.camara.gov.br/homeagencia/materias.html?pk=70064>. Acesso em: 25 out 09.
59 O ex Deputado Federal Roberto Jefferson, então Presidente do PTB, divulgou, inicialmente pela imprensa,

detalhes do esquema de corrupção de parlamentares, do qual fazia parte, esclarecendo que parlamentares que
compunham a chamada "base aliada" recebiam, periodicamente, recursos do Partido dos Trabalhadores em
razão do seu apoio ao Governo Federal ,constituindo o que se denominou como ‘mensalão’. Disponível em:
<http://veja.abril.com.br/idade/exclusivo/mensalao/_pdf/mensalao.pdf>. Acesso em : 12 nov. 09
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ao Conselho de Ética, para iniciar o processo de cassação do mandato. Mas
com a renúncia o processo não será mais instaurado. João Paulo elogiou o
trabalho feito pela Comissão de Sindicância: ‘A Câmara dá uma lição e a
comissão merece parabéns’.

O deputado Carlos Sampaio (PSDB-SP) cobrou do Poder Judiciário o
mesmo procedimento adotado pela Câmara que instaurou Comissão de
Sindicância para apurar as denúncias de venda de habeas-corpus pelo
deputado Pinheiro Landim. ‘Com relação ao possível envolvimento de
magistrados nesse episódio de venda de habeas-corpus, é fundamental que o
Poder Judiciário dê uma resposta rápida, como o fez esta Casa’, afirmou o
parlamentar. Ele elogiou a atuação da Comissão de Sindicância,
especialmente o trabalho do relator, deputado Patrus Ananias (PT-MG) e do
corregedor, Luiz Piauhylino (PSDB-PE).

É importante ressaltar que esse ex-Deputado renunciou ao mandato duas

vezes, pois já havia renunciado ao mandato anterior, pelo mesmo motivo - evitar a cassação

do mandato parlamentar.60

2) O Deputado Valdemar Costa Neto renunciou ao mandato parlamentar na

Câmara dos Deputados em 01 de agosto de 2005.  De acordo com o Jornal da Câmara dos

Deputados de 2 de agosto de 2005 – Ano 7 n. 1482:

Presidente do PL renuncia ao mandato - O presidente do Partido Liberal,
deputado Valdemar Costa Neto, apresentou ontem à Mesa da Câmara sua
renúncia ao mandado parlamentar, assumindo que errou ao aceitar dinheiro
do PT para financiamento de campanha em 2002, sem exigir a
documentação legal para comprovar a origem dos recursos. Costa Neto foi
citado pelo deputado Roberto Jefferson como um dos operadores do suposto
esquema do mensalão.

O deputado paulista afirmou que a crise política já produziu uma inversão de
valores, ‘capaz de atribuir verdade aos mentirosos’ e virtude aos políticos
‘mais ardilosos’. O parlamentar estava em seu quarto mandato consecutivo
pelo estado de São Paulo.

3) O Deputado Carlos Rodrigues (Partido Liberal - PL– RJ)61 apresentou

sua renúncia ao mandato parlamentar na Câmara dos Deputados em 12 de setembro de 2005.

                                                
60 O Diário Popular noticiou que: “O deputado Pinheiro Landim (sem partido- CE) apresentou sua carta de

renúncia ao mandato no momento em que a comissão de sindicância da Câmara entregava, havia pouco, o
relatório sobre o deputado ao presidente da Câmara, deputado João Paulo Cunha (PT-SP). É a segunda
renúncia de Landim num prazo de 40 dias. Em 15 de janeiro, o deputado federal sem partido do Ceará havia
renunciado ao mandato que exerceu nos últimos quatro anos, também para escapar da investigação”.
Disponível em: < http://srv-net.diariopopular.com.br/26_02_03/fp250244.html>. Acesso em 26 out  09.
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Conforme noticiou o Jornal da Câmara dos Deputados de 13 de setembro de 2005 – Ano 7 –

n. 1511, este deputado também estava envolvido no esquema que ficou conhecido como

“mensalão”. Ipsis litteris:

Carlos Rodrigues comunica renúncia à Mesa Diretora

O deputado Carlos Rodrigues (PL-RJ) entregou ontem pela manhã à
Secretaria Geral da Mesa da Câmara uma carta em que comunica sua
renúncia ao mandato parlamentar. O documento foi lido na abertura da
sessão ordinária, às 14 horas, oficializando a renúncia do deputado.

O deputado está entre os 18 acusados pelas CPMIs da Compra de Votos e
dos Correios de recebimento de recursos ilegais do PT e que serão alvo de
processo por quebra de decoro parlamentar. A renúncia do deputado
aconteceu um dia antes da reunião da Mesa Diretora que decidirá sobre a
abertura dos processo contra os deputados citados no relatório das CPMIs.
Depois de iniciado, o processo não é interrompido pela renúncia.

4) O Deputado Severino Cavalcanti renunciou ao mandato de deputado

federal em 21 de setembro de 2005, foi Presidente da Câmara dos Deputados e foi acusado de

corrupção por cobrar propina de um empresário que explorava os restaurantes que

funcionavam nos edifícios da Câmara dos Deputados . O Jornal da Câmara dos Deputados de

22 de setembro de 2005 – Ano 7, n. 1518 noticiou que:

RENÚNCIA DE SEVERINO

Severino renuncia e promete voltar à Câmara. Com um discurso em plenário
[sic] no qual citou frases do livro Os Sertões, de Euclides da Cunha, e da
Bíblia, Severino Cavalcanti renunciou ontem ao mandato de deputado
federal depois de oito meses na presidência da Câmara. Ele prometeu voltar
e reafirmou sua inocência em relação às denúncias feitas pelo empresário
Sebastião Buani, as quais considerou ‘inconsistentes, falsas e mentirosas’.

[...]

Em relação às denúncias, o Deputado Severino Cavalcanti afirmou que são

caluniosas e que é inocente, mas sendo inocente a renúncia é injustificável.

                                                                                                                                                        
61 Segundo o Diário de Natal de 13 de setembro de 2005, “ o nome de Rodrigues aparece na lista de 18

deputados elaborada pelas CPIs dos Correios e Mensalão, relacionados como beneficiários do suposto
esquema.  Ele teria recebido 400 mil das contas do publicitário Valério de Souza, apontado como operador do
esquema. O deputado afirmou ontem ter recebido R$ 250 mil repassados por Valério, dinheiro que, segundo
ele, foi utilizado para quitar  dívidas referentes ao segundo turno da campanha que elegeu o presidente Luiz
Inácio Lula da Silva, em 2002”.

     Disponível em: < http://pesquisa.donline.com.br/document/?view=7165>. Acesso em 27 out 09.



                                                                                                                                               56

Quanto à denúncia de Buani, Severino argumentou ter sofrido extorsão do
empresário por causa de suas dívidas com a Câmara, cuja investigação foi
pedida por ele ao ministro da Justiça, Márcio Thomaz Bastos. ‘Determinei
ao diretor-geral da Casa que prestasse todos os esclarecimentos sobre os
contratos dos restaurantes da Câmara e solicitei uma auditoria urgente e
especial do Tribunal de Contas da União (TCU) em todos os contratos que
envolvem a empresa’, lembrou.

Severino lamentou que, mesmo depois de sua atitude, ‘a fúria denunciatória
não cessou e a escalada para substituir o presidente continuou, como se fosse
a coisa mais natural do mundo ignorar os direitos de um presidente eleito
dentro da ordem, da democracia e da legalidade’.

Severino Cavalcanti disse que continuará determinado a provar sua
inocência e a demonstrar que as acusações contra ele são caluniosas. ‘Vou
tornar evidente que aqueles que hoje me apontam o dedo em riste, aqueles
que me atiram as primeiras pedras, não estão preocupados em apurar a
verdade’, afirmou, comunicando que já pediu a seu filho, José Maurício,
para deixar o cargo no Ministério da Agricultura em Pernambuco a fim de se
antecipar ‘às eventuais acusações de fisiologismo’.

[...]

Severino atribuiu sua demora em anunciar a renúncia à falta de alternativa
causada por seus acusadores, pois considera que renunciar, no senso comum,
significa admitir a culpa. Ao encerrar o pronunciamento, disse que retornará
à Câmara. ‘Voltarei. O povo pernambucano, mais uma vez, não me faltará.
Minha querida João Alfredo e os outros municípios de minha base não me
faltarão’, concluiu.

O encerramento do pronunciamento do ex-Deputado Federal Severino

Cavalcanti demonstra o desejo de todos os parlamentares que renunciam em situações de

denúncias62 e escândalos: voltar ao Parlamento, “voltar ao poder”.

                                                

62 O Jornal da Câmara dos Deputados relata como se deu a denúncia contra o ex deputado federal Severino
Cavalcanti: 

   “A denúncia contra o então presidente Severino Cavalcanti surgiu pela primeira vez na revista Veja, na edição
de 7 de setembro. A reportagem da capa trazia a acusação feita pelo empresário Sebastião Augusto Buani,
dono do restaurante Fiorella, de que teria feito pagamentos mensais de R$ 10 mil a Severino entre 2002 e
2003, quando o deputado ocupava a primeira-secretaria da Casa. O suposto pagamento, apelidado de
“mensalinho”, destinava-se a garantir o contrato de exploração do restaurante do Anexo IV da Câmara por
mais cinco anos — o que seria irregular. O contrato estava vencido e Buani tinha uma dívida de cerca de R$
120 mil em aluguéis atrasados.
De acordo com o empresário, que posteriormente depôs na Polícia Federal sobre o caso, Severino recebeu R$
110 mil em diversas parcelas. Em troca, o então primeiro-secretário teria assinado um documento garantindo
a renovação do contrato do Fiorella com a Câmara por cinco anos. Uma cópia desse documento foi entregue à
Veja e à Polícia Federal.

    As declarações de Buani contra Severino foram posteriormente confirmadas por três funcionários do Fiorella
em depoimento à Polícia Federal. Na ocasião, eles disseram que entregaram envelopes com dinheiro para o
deputado em 2002.
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5) O Deputado José Borba, ex líder do Partido do Movimento Democrático

Brasileiro - PMDB na Câmara dos Deputados renunciou ao mandato em 17 de outubro de

2005, para evitar sua possível cassação, foi acusado de envolvimento no “mensalão”.63

                                                                                                                                                        

    Defesa
Logo após a apresentação do documento por Buani, Severino divulgou nota oficial na qual negou as
acusações do empresário e informou ter pedido ao ministro da Justiça, Márcio Thomaz Bastos, a apuração de
uma tentativa de extorsão por parte de Buani. Ele também solicitou ao diretor-geral da Câmara que abrisse
uma comissão de sindicância para investigar o caso e pediu ao Tribunal de Contas da União uma auditoria
urgente nas empresas de Buani. Severino apresentou um laudo pericial dizendo que o documento que autoriza
a prorrogação da concessão do restaurante da Câmara é falso. Porém, assim como o laudo divulgado pela
revista Veja, dizendo que o documento é verdadeiro, o laudo divulgado por Severino foi feito por meio da
análise de uma cópia do documento original. A pedido do próprio presidente Severino, a Corregedoria da
Câmara também vai apurar o caso. A Corregedoria pediu à Polícia Federal cópia dos depoimentos que já
foram colhidos.

    Cheque
Poucos dias depois da exposição da cópia do documento, Buani apresentou à Polícia Federal a cópia de um
cheque do Bradesco no valor de R$ 7.500, nominal à secretária do presidente da Câmara. O cheque, com data
de 30 de julho de 2002, está endossado pela secretária Gabriela Kênia Martins. Segundo Buani, o cheque foi
sacado de sua conta pessoal e teria sido entregue por ele a Severino Cavalcanti no restaurante do Anexo IV.
Com mais esse dado, líderes dos partidos de oposição passaram a se mobilizar para pedir o afastamento de
Severino da Presidência da Câmara e prometeram esvaziar as sessões no plenário caso ele continuasse no
cargo.
O presidente da Câmara negou o pagamento de propina durante todo o tempo e apresentou três notas oficiais
nas quais se defendeu das denúncias, se disse vítima de extorsão e alegou que o documento é falso. Em
relação ao cheque, o advogado de Severino explicou que se tratava de doação de Buani para a campanha do
filho do presidente da Câmara a deputado estadual por Pernambuco, em 2002. O defensor lembrou ainda que
o cheque tem uma anotação no verso com o valor de R$ 690, o que apontaria indícios de cobrança de juros.
Poderia ser, portanto, um empréstimo.
Ontem, porém, relatório reservado do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) informou que
Severino foi o beneficiário do cheque. Segundo o relatório, a secretária descontou o cheque e fez uma
transferência on line para uma conta de Severino no valor de R$ 6.810 — descontados, portanto, os R$ 690. O
documento com a assinatura de Severino e o cheque são as principais peças do inquérito que a Polícia Federal
enviou ao Supremo Tribunal Federal (STF) no último dia 16 pedindo a investigação contra o ex-presidente.

    Representação
A defesa não impediu que os partidos de oposição apresentassem ao Conselho de Ética representação contra
Severino. No dia 13 de setembro, os presidentes de cinco partidos - PFL, PSDB, PPS, PDT e PV – assinaram
o pedido de abertura de processo por quebra de decoro parlamentar contra o deputado. O documento foi
entregue em mãos ao presidente do Conselho de Ética, deputado Ricardo Izar, pelo presidente do PPS,
deputado Roberto Freire (PE).

    Apesar de já ter sido apresentada ao Conselho de Ética, a representação deverá ser arquivada com a renúncia
de Severino.

63  Segundo os Diários associados online: “O deputado José Borba aparece nas listas de Marcos Valério e
Simone de Vasconcelos como beneficiários de R$ 1,1 milhão, em uma lista, e de R$ 2,1 milhões na outra.
Não há recibos comprovando, uma vez que o dinheiro teria sido sacado no Banco Rural por Simone e pago a
ele em espécie.

     Em sua defesa, Borba chegou a dizer que conhecia Marcos Valério e que tratara com o empresário sobre
assuntos relacionados a cargos públicos, mas negou ter recebido os recursos.

     José Borba, em sua justificativa para a renúncia, afirmou que seu nome foi incluído no relatório da CPI Mista
dos Correios ‘apesar da insuficiência e inconsistência das provas’. Segundo Borba, a comissão apontou de
‘modo absurdo’ seu envolvimento ‘com os lamentáveis fatos que determinaram uma das maiores crises
políticas já vividas na história da República’. A renúncia de Borba foi protocolada na Secretaria Geral da
Mesa da Câmara ás 17h48, pelo advogado Roberto Bertoldo”. Disponível em:
<http://www.db.com.br/noticias/54289.html>. Acesso em 27 out 09.



                                                                                                                                               58

6) O Deputado Paulo Rocha (Partido dos Trabalhadores– PT–PA)

renunciou ao mandato de deputado federal no dia 17 de outubro de 2005, por ser acusado de

envolvimento no esquema do “mensalão” em troca de apoio a matérias de interesse do

governo.64O Deputado protocolou a sua  renúncia , mas, não apresentou justificativa.

7) O Deputado Coriolano Sales (Partido da Frente Liberal - PFL-BA)

renunciou ao mandato em 15 de agosto de 2006. Coriolano Sales foi um dos 69 deputados

incluídos no relatório da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) das

“sanguessugas” por suposto envolvimento nas fraudes em compras de ambulâncias.65

8) O Deputado Marcelino Fraga (Partido do Movimento Democrático

Brasileiro - PMDB–ES) renunciou em 21 de agosto de 2006, acusado de participar do

esquema fraudulento de compra de ambulâncias a preços superfaturados com recursos do

orçamento.66

9) O Deputado Ronaldo Cunha Lima67 (Partido da Social Democracia

Brasileira - PSDB-PB) entregou no dia 31 de outubro de 2007, nas mãos do Deputado Nárcio

Rodrigues (PSDB-MG), que presidia a sessão plenária, seu pedido de renúncia em caráter

irrevogável. O Jornal da Câmara dos Deputados de 1 de novembro de 2007 – Ano 8, n. 1938

registrou que:

O suplente que deverá assumir a vaga é Walter Correia de Brito Neto (DEM-
PB). Cunha Lima é acusado de balear Tarcísio Buriti, seu inimigo político,
em 5 de dezembro de 1993, em um restaurante. O processo está no STF
desde 1995.

Com a renúncia, o deputado deverá perder seu foro privilegiado e o
processo deverá ser remetido para a Justiça comum. O Supremo Tribunal
Federal (STF) havia marcado o julgamento do processo contra ele para a
próxima segunda-feira. Em sua carta de renúncia, Cunha Lima informa que
sua renúncia tem caráter irrevogável e irretratável, e tem como objetivo

                                                
64 Segundo os Diários associados online: “A assessora parlamentar do deputado Paulo Rocha, Anita Leocádia

Pereira da Costa, sacou um total de R$ 420 mil das contas do publicitário Marcos Valério no Banco Rural, em
Brasília. De acordo com a versão apresentada por Rocha, o dinheiro teria sido usado para pagar dívidas de
campanha. Valério afirma que o montante chegou a R$ 920 mil”. Disponível em:
<http://www.db.com.br/noticias/54289.html>. Acesso em 27 out 09.

65 Disponível em: http://www2.camara.gov.br/homeagencia/materias.html?pk=92193. Acesso em : 27 out. 09.
66 Disponível em : < http://www.agenciabrasil.gov.br/2006/08/22/materia.2006-08-22.6982897680/view>.

Acesso em 27 out. 09.
67 Brasília, quinta-feira, 1 de novembro de 2007 - Ano 8 Nº 1938  - Ronaldo Cunha Lima renuncia ao mandato.
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possibilitar que o povo da Paraíba o julgue, ‘sem prerrogativa de foro como
um igual que sempre fui’.

A renúncia do ex-deputado Ronaldo Cunha acusado de tentativa de

homicídio, fez com que seu julgamento fosse adiado, com a renúncia o julgamento que

ocorreria no Supremo Tribunal Federal passará ao Tribunal do Júri do local onde ocorreu o

crime. Se fosse condenado pelo Supremo Tribunal Federal o ex-deputado perderia o mandato,

conforme estabelece o inciso VI, do art. 55 da Constituição Federal de 1988. Pelo

pronunciamento do Min. Joaquim Barbosa, a renúncia do ex-deputado teve como principal

finalidade protelar o seu julgamento que iria acontecer dentro de cinco dias.68

Do levantamento feito junto à Secretaria Geral da Mesa da Câmara dos

Deputados, em relação à legislatura passada (2003-2007) e da atual legislatura que ainda vai

até 2010, pode-se concluir que não houve nenhum caso de deputado que tivesse renunciado

por renunciar, por não querer exercer o mandato eletivo.  As renúncias registradas ocorreram

para evitar a cassação do mandato ou para a posse em outro cargo público em Prefeituras,

Ministérios, Governo de Estado, etc. Este estudo foi limitado ao âmbito da Câmara dos

Deputados, circunscrito a um período recente em que houve grande quantidade de renúncias

para evitar a perda de mandato.  Esse problema da renúncia para afastar a perda do mandato e

a conseqüente inelegibilidade, não se restringe a Câmara dos Deputados, ocorre também nas

outras esferas do Poder Legislativo, isso significa que tem que haver uma mudança na

legislação vigente para que esta situação seja mudada.

                                                
68 Ministro afirma que com renúncia do deputado Federal Ronaldo Cunha Lima ação penal não será julgada pelo

STF - 31/10/2007. Disponível em: http://www.jurisway.org.br/v2/noticia.asp?idnoticia=17517. Acesso em 26
out. 09.

    ‘Considero um escárnio para com a justiça brasileira e especialmente para com o Supremo Tribunal
Federal.’.Essas foram as palavras do ministro Joaquim Barbosa, relator da Ação Penal (AP) 333, ao comentar
a renúncia do deputado federal Ronaldo Cunha Lima em entrevista a jornalistas. Na segunda-feira da semana
que vem, dia 5 de novembro, Cunha Lima, ex-governador da Paraíba, seria julgado pelo Plenário do STF pela
tentativa de assassinato de seu antecessor no governo estadual Tarcísio Burity, crime ocorrido no dia 5 de
novembro de 2003, há exatos 14 anos da data do julgamento que aconteceria na Suprema Corte.
‘Ele tem o direito de renunciar ao mandato, mas é evidente a segunda intenção. O que ele quis foi impedir que
a justiça se pronunciasse, uma renúncia a cinco dias do julgamento tem como objetivo precisamente isso:
impedir que a justiça funcione’, enfatizou o ministro, dizendo acreditar que o réu manobrou juridicamente o
processo durante 14 anos. Joaquim Barbosa disse que deve encaminhar os autos para o juízo de 1ª Instância.
‘espero que haja juízes corajosos e independentes’, finalizou o ministro.
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3.5 Projetos de lei que visam modificar o atual status da renúncia de parlamentar

Atualmente está tramitando a Proposta de Emenda à Constituição – PEC-

1/2003, de autoria do deputado Neucimar Fraga- PL/ ES, apresentada em 18/02/2003, com a

ementa:

Altera a redação do art. 55 da Constituição Federal para dispor sobre
renúncia parlamentar. Explicação: Dispõe que a renúncia de Parlamentar
ficará sujeita a condição suspensiva, só produzindo efeitos se a decisão final
não concluir pela perda do mandato, inclui candidato reeleito para legislatura
subseqüente; altera a Constituição Federal de 1988.

O último andamento desta PEC foi em 23/03/2009, num Ato da Presidência que criou

Comissão Especial69, nos termos do § 2º do art. 202 do Regimento Interno. Esta Proposta de

Emenda à Constituição propõe que o art. 55 da Constituição Federal fique com a seguinte

redação:

 Art. 1º O art. 55 da Constituição Federal passa a vigorar com as seguintes
alterações:

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

§ 4º A renúncia de parlamentar sujeito a investigação por qualquer órgão do
Congresso Nacional, para apuração das faltas a que se referem os incisos I e
II deste artigo, fica sujeita a condição suspensiva, só produzindo efeitos se a
decisão final não concluir pela perda do mandato.

§ 5º De igual maneira, fica a renúncia sujeita a condição suspensiva se o
parlamentar apresentar renúncia relativamente ao mandato em curso, já
tendo sido reeleito para a legislatura subseqüente. (NR).

Fazendo uma comparação entre o atual art. 55 da Constituição Federal de

1988, com esse artigo proposto por esta PEC (1/2003)  nota-se que o § 4º, não acrescenta nada

de novo, já o § 5º traz uma inovação, pois, dispõe que a renúncia de parlamentar sujeito à

                                                
69 O Regimento Interno da Câmara dos Deputados prevê a criação de Comissão Especial no art. 34, inciso I: “As

Comissões Especiais serão constituídas para dar parecer sobre: I – proposta de emenda à constituição e
projeto de código, caso em que sua organização e funcionamento obedecerão às normas fixadas nos Capítulos
I e III, respectivamente, do Título VI”;
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investigação por qualquer órgão do Congresso Nacional, ficará suspensa se este tiver sido

reeleito para legislatura subseqüente.

O Deputado Orlando Desconsi (PT/RS), apresentou uma proposta de Lei

Complementar – PLP 223/200170, que altera o art. 1º, inciso I, alínea “b”, da Lei

Complementar n. 64, de 18 de maio de 1990, para incluir a renúncia como causa de

inelegibilidade. Esta proposição está pronta para entrar na ordem do dia do Plenário, com a

redação:

Art. 1º São inelegíveis:

I – para qualquer cargo:

a) (...)

b) os membros do Congresso Nacional, das assembléias legislativas, da
Câmara Legislativa e das câmaras municipais, que hajam perdido os
respectivos mandatos por infringência do disposto nos incisos I e II do art.
55 da Constituição Federal, dos dispositivos equivalentes sobre perda de
mandato das Constituições Estaduais e Leis Orgânicas dos  Municípios e do
Distrito Federal, ou que hajam renunciado ao respectivo mandato, para as
eleições que se realizarem durante o período remanescente do mandato,  para
o qual foram eleitos e nos oito anos subseqüentes ao término da
legislatura.(grifo nosso).

Se for aprovada essa Proposta de Lei Complementar, a renúncia não vai

mais servir de salvo-conduto para afastar a inelegibilidade do parlamentar que está envolvido

em situações incompatíveis com o decoro parlamentar.  Na justificação do projeto de lei o

deputado Orlando Desconsi sustentou que:

[...]

A atual legislação já determina que a perda de mandato por infringência  das
proibições estabelecidas no art. 54 e por quebra do decoro parlamentar são
causas de inelegibilidade. No entanto, ultimamente não têm sido poucos os
casos de parlamentares submetidos a processos investigatórios que poderiam
levar a perda de mandato que optam pela renúncia para fugir à pena da
inelegibilidade imposta pela Lei Complementar nº 64, de 1990.

                                                
70Há alguns Projetos de Lei Complementar apensados: PLP 245/2001, PLP 288/2005, PLP 294/2005, PLP
305/2005, PLP 307/2005, PLP379/2006. Disponível em:
<http://intranet.camara.gov.br/sileg/prop_Detalhe.asp?id=32140>.Acesso em : 28 out. 09.
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Acreditamos que tal atitude precisa ser combatida. É, sem dúvida alguma,
uma afronta ao Parlamento e aos parlamentares que em meio a um trabalho
sério de apuração de irregularidades vêem-se impedidos de aplicar ao
Deputado ou ao Senador envolvido as sanções merecidas e determinadas por
lei.

[...]

Atualmente, quando os parlamentares estão envolvidos em situações

escandalosas, acusados de envolvimentos que afrontam o decoro parlamentar, e não se sentem

seguros em relação ao apoio dos pares para absolvição, renunciam antes de recebida a

representação pelo Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Se este projeto de Lei

Complementar for aprovado, a renúncia vai deixar de ser uma estratégia para escapar da

posterior inelegibilidade, que no momento só é aplicada no caso de cassação do mandato.

O projeto do Deputado Orlando Desconsi abrange o Congresso Nacional, as

Assembléias Legislativas, a Câmara Legislativa e Câmaras Municipais. O Deputado Orlando

Fantazzini (PT/SP) apresentou o Projeto de Lei complementar 288/2005, que se encontra

apensado ao Projeto de Lei Complementar 223/2001, de autoria do Deputado Orlando

Desconsi, os projetos são semelhantes, mas aquele propõe que o período de inelegibilidade

seja maior, aumentando de oito para doze anos. Ipsis litteris:

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º O inciso I do artigo 1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de
1990, fica acrescido da letra j, com a seguinte redação:

“Art. 1º São inelegíveis:

I - .......................................................................................................................

j) os membros do Congresso Nacional, das Assembléias Legislativas, da
Câmara Legislativa e das Câmaras Municipais que renunciarem a seus
mandatos, independentemente da motivação, para as eleições que se
realizarem durante o período remanescente do mandato para o qual
foram eleitos e nos 12 (doze) anos subseqüentes ao término da
legislatura. (NR) .

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

(grifo nosso)
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Na justificação do Projeto de lei o Deputado Orlando Fantazzini (PT/SP)

considerou que:

A renúncia de mandato parlamentar como forma de “fugir” das sanções
vigentes na legislação virou prática comum nos dias de hoje. A cada novo
escândalo de corrupção envolvendo parlamentares há um rol considerável de
deputados, senadores e vereadores solicitando o instituto da renúncia de seus
mandatos. Isso ocorre, principalmente, porque nossa legislação é falha e
conivente com essa prática.

A renúncia espontânea do mandato torna-se uma alternativa para o
parlamentar que se encontra ameaçado de ter seus direitos políticos e seu
mandato inviabilizados por decisão de sua respectiva Casa Legislativa. Com
a cassação do mandato por prática de ato incompatível com o decoro
parlamentar, o parlamentar fica inelegível por oito anos subseqüentes ao
término da legislatura. Por isso, muitos parlamentares envolvidos em fatos
de corrupção preferem renunciar a seus mandatos e voltar a concorrer nas
próximas eleições.

De forma bastante coerente o Deputado Orlando Fantazzini justifica que a renúncia

para escapar da perda do mandato e da inelegibilidade tem desmoralizado o Parlamento e constitui

uma violência as instituições democráticas:

No entanto, essa prática tem trazido desmoralização para as instituições
legislativas de todo o País. Decoro parlamentar é decência na condução do
mandato, desde a diplomação, e a sua falta fere a dignidade de todo o Poder
Legislativo. Para que se configure a quebra de decoro não é necessário que o
parlamentar tenha praticado conduta tipificada no Código Penal. Basta que
conduta seja considerada como indecorosa. O processo de perda de mandato
parlamentar não é administrativo nem judicial, mas político e encontra-se
regido por normas internas de cada Casa Legislativa. Basta que haja o
convencimento político de que o parlamentar difere do homem honrado, do
homem de bem, para que a Casa Legislativa opte pela perda do mandato.
Portanto, avaliar as condutas e decoro de qualquer parlamentar é atribuição
típica do Legislativo e a sua negação, com a renúncia de mandato, se
constitui em grave violência para com todas as instituições democráticas.
Um parlamentar que renuncia seu mandato porque teme não passar no crivo
do decoro parlamentar não merece voltar a ter mandato logo na primeira
oportunidade. Precisa ficar afastado da vida pública por determinado
período, para que possa refletir sobre seus atos e rever suas condutas, mesmo
que não seja condenado criminalmente. A nosso ver, essa conduta é medida
covarde e solapa todo o Poder Legislativo porque possui como único
objetivo escapar da análise sobre a conduta moral e, por isso, deve receber
sanção mais grave do que a cassação de mandato, razão pela qual propomos
um prazo de 12 anos.

Este projeto de lei visa além de declarar que determinados casos de renúncia

devem ser punidos com a inelegibilidade, ainda aumenta o período atual vigente de
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inelegibilidade de 8 (oito) para 12 (doze) anos, com o objetivo de proteger o eleitor:

Nesse sentido, apresentamos o presente projeto de lei e com ele, queremos
também proteger os direitos políticos de milhares de eleitores. Já se disse
que o mandato não é pessoal, mas de todos os cidadãos que votaram para
que o parlamentar se elegesse. Renunciar, com a motivação de não ser
condenado for falta de decoro parlamentar, é conduta imoral que precisa
receber, por parte da legislação vigente, um correto tratamento.

A justificação apresentada pelo Deputado Orlando Fantazzini traduz uma

postura ética que deveria ser adotada por todo o Poder Legislativo, em todas as esferas, pois  a

prática da renúncia para evitar a punição tem trazido para instituições públicas um descrédito

e tem maculado a imagem do Poder Legislativo.

Esse projeto de Lei Complementar, se aprovado, pode trazer maior

credibilidade ao Poder Legislativo, seus membros receberão uma sanção mais severa, pois

ficarão inelegíveis por doze anos, serão afastados por um período maior da vida pública. O

afastamento dos políticos indignos por um período maior seja pela cassação ou pela renúncia,

significa uma proteção para os eleitores e também um fortalecimento das Instituições Públicas

e da democracia. O Deputado Aécio Neves, na apresentação do Código de Ética e Decoro

Parlamentar da Câmara dos Deputados, reconheceu que:

Mas, para que o Parlamento funcione como um verdadeiro canal de
participação popular no processo democrático, é necessário, sobretudo, que
ele goze de credibilidade enquanto instituição representativa do cidadão. Se
não há democracia sem representação, tampouco há representação sem
credibilidade. [...] Há, sem dúvida, uma estreita ligação entre a avaliação que
o cidadão faz do Parlamento e o desempenho ético dos parlamentares. A
sociedade exige transparência nas atividades de suas instituições públicas.
De fato, segundo as pesquisas de opinião, a sociedade prefere conhecer as
mazelas do Poder Legislativo a tê-las encobertas. Além de transparência, a
sociedade exige coerência nas ações dos representantes e punição para
possíveis abusos de suas prerrogativas

É importante ressaltar que só a aprovação desse Projeto de Lei

Complementar é insuficiente para resolver o problema da falta de decoro no Congresso

Nacional e em todo o Poder Legislativo. A votação secreta que determina a perda ou não do

mandato parlamentar também tem sido uma porta aberta para impunidade, pois muitos
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parlamentares fazem um “acordo” com os seus pares e apesar de provas e do parecer do

Conselho de Ética pela Cassação, eles acabam sendo absolvidos.71

Urge uma mudança na Constituição Federal estabelecendo uma votação

aberta nos casos de perda de mandato, para que haja transparência neste processo e também

para que a população saiba quem são os parlamentares que apóiam os seus pares corruptos e

indignos de serem os representantes do povo.

                                                
71  No “mensalão, o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar propôs a perda do Mandato de doze parlamentares.

O julgamento em Plenário, com voto secreto decretou a perda apenas de três parlamentares, ou seja, apenas
25% do total. É estranho, que um Conselho que investigou, apurou as provas tenha 75% dos pareceres
rejeitados, mas, isso pode ser explicado porque o que dentro do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar é
aberto, transparente, assim, diante dos fatos e das provas e com o voto aberto o parlamentar não vai poder
exercer o corporativismo. No Plenário, ao contrário, o escrutínio é secreto o que favorece “acordos” e o
corporativismo domina, por isso 75% dos Deputados que estavam com parecer para cassação do mandato pelo
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar foram absolvidos. Dados dos Deputados processados pelo Conselho
de Ética e Decoro Parlamentar. Disponível em:

<http://apache.camara.gov.br/portal/arquivos/Camara/internet/conheca/eticaedecoro/Balan%C3%A7o%202006
%20atual.pdf>. Acesso em: 13 nov. 09.
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CONCLUSÃO

A Câmara dos Deputados têm passado por vários episódios de escândalos de

corrupção e desmandos, envolvendo parlamentares, o que tem denegrido a imagem do

Parlamento.  O problema maior é que dentre os deputados envolvidos nessas situações de

quebra do decoro parlamentar, muitos, não passam pelo processo ético-disciplinar da Casa,

que é dirigido pelo Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, pois renunciam ao mandato

antes de serem denunciados.

A renúncia dos parlamentares acusados de corrupção, pode ser considerada

como uma renúncia de má-fé, que denota uma confissão de culpa. É um atentado expresso aos

princípios éticos estabelecidos pelo Código de Ética e Decoro Parlamentar, os quais são

enumerados no art. 3º como deveres fundamentais do Deputado: promover a defesa do

interesse público e da soberania nacional, respeitar e cumprir a Constituição, as leis e as

normas internas da Casa e do Congresso Nacional, zelar pelo prestígio, aprimoramento e

valorização das instituições democráticas e representativas e pelas prerrogativas do Poder

Legislativo, exercer o mandato com dignidade e respeito à coisa pública e à vontade popular,

agindo com boa-fé, zelo e probidade.

Usualmente, o parlamentar se corrompe, utiliza o Estado para suprir seus

interesses particulares, quebra o decoro parlamentar, desonra o Parlamento, renuncia, e volta

ao Poder Público, como se nada tivesse acontecido, pois as Casas Legislativas não têm

instaurado processo ético-disciplinar por mandato pretérito.

O Supremo Tribunal Federal já se posicionou no sentido de que o princípio

da unidade da legislatura não representa óbice constitucional a que o Parlamento venha, ainda

que por fatos pretéritos à legislatura em curso, a instaurar contra parlamentar procedimento de

caráter disciplinar-administrativo, destinado a viabilizar a decretação da perda do mandato,

por fato atentatório ao decoro parlamentar, cometido em legislatura anterior.

Em contrapartida, o Deputado Dagoberto respondendo a uma consulta de

alguns líderes da Câmara dos Deputados admitiu que não se mostra conveniente, tampouco

oportuna, por intransponível ofensa ao princípio da soberania popular, a instauração de

procedimento pelo  Conselho de Ética e Decoro Parlamentar tendente a apurar atos e



                                                                                                                                               67

procedimentos sobre os quais o voto popular já firmou sua posição condenatória ou

absolutória. Segundo o Deputado Dagoberto, se o parlamentar renuncia ao mandato e é eleito

na legislatura seguinte, foi absolvido pelo voto popular, considerou ainda que, a instauração

de procedimento ético-disciplinar sobre atos e procedimentos de legislatura anterior

configura-se constrangimento ao exercício do mandato.

A conclusão do Deputado Dagoberto nesta consulta se distancia das

palavras do Deputado Aécio Neves, que na ocasião da apresentação do Código de Ética e

Decoro Parlamentar afirmou que : “o grande desafio do Legislativo moderno neste início de

milênio é precisamente encarar a questão ética como  prioridade, consagrando a transparência

e vencendo abusos em potencial”.  O voto popular não garante a absolvição do parlamentar,

visto que constitucionalmente e regimentalmente o órgão legitimado a julgar o parlamentar é

o Plenário da Casa Legislativa a que pertence, ou seja, seus próprios pares. Considerar

absolvido o parlamentar eleito é um abuso, o povo tem direito a um governo honesto,

corroborando esse entendimento, o Min. Celso de Mello, em Mandado de Segurança 24.458,

sustentou que: “o direito ao governo honesto - nunca é demasiado reconhecê-lo - traduz uma

prerrogativa insuprimível da cidadania”.

Pode-se afirmar que a renúncia ao mandato parlamentar visando afastar

processo ético-disciplinar e a possível cassação, que traz uma penalidade de inelegibilidade

por oito anos subseqüentes ao mandato é uma “porta aberta” para a impunidade, respaldada

pela legislação vigente.

Há evidências de que o Parlamento está perdendo seu mínimo ético, sem o

qual sobrevêm a decadência e a desmoralização da Instituição pondo em risco a democracia.

Impõe-se um debate ético, que permita uma reengenharia no Poder Legislativo.

Possivelmente, o início seja com a mudança da legislação vigente, é necessário mudar o

mecanismo da renúncia para que esta não funcione como uma estratégia para escapar da

punição. Pode corroborar essa mudança se a votação da decretação da perda do mandato for

aberta, impondo lisura e transparência. O sistema democrático não admite, nem pode tolerar a

existência de um Poder Legislativo sem a noção de fiscalização e de responsabilidade.
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