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AUDIOTEXT SERVIÇOS E CIA. LTDA. - ME 

 

CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR 

07.06.2016 

 

O SR. PRESIDENTE CORONEL CAMILO - PSD - Havendo número 

regimental, declaro aberta a primeira reunião ordinária do Conselho de Ética e Decoro 

Parlamentar do 1º Biênio da 18ª Legislatura. Registo a presença aqui dos nossos 

deputados Carlão Pignatari; Luiz Fernando Machado, a quem convido para compor a 

mesa aqui, nosso vice-presidente; nosso deputado João Paulo Rillo, nosso deputado 

Afonso Lobato, e este Presidente na constituição dos trabalhos. 

Estão presentes aqui também Wellington Moura, Gil Lancaster e Cezinha de 

Madureira, que são sempre bem-vindos, acompanhando nossa sessão. 

Senhores, queria deixar claro a todos que vamos... Estudamos um pouquinho o 

Código de Conduta, e hoje nós decidimos apresentar, conversando até com os 

procuradores da Casa, um roteiro para funcionamento do Código de Conduta, do 

Conselho de Ética, na realidade, porque o Código de Condutas tem lacunas, e por acaso 

neste conselho temos duas novidades que não tínhamos nos outros. 

Temos um denunciante, que sou eu, e temos um denunciado, que é nosso 

deputado Rillo. Então o conselho não prevê essa situação. Já deixo bem claro que o 

roteiro que fizemos foi com base em analogias de utilização do que já está no regimento 

em relação às comissões. Na falta disso, em analogia ao que funciona no Conselho de 

Ética na Câmara Federal, e ainda o que não está previsto em nenhum desses dois, 

usamos o Código de Processo Penal. 

Então criamos um roteiro que passo a ler agora e já foi distribuído 

antecipadamente para cada... Seja bem-vindo nosso deputado Campos Machado.  

 

O SR. CAMPOS MACHADO - PTB - Obrigada, Sr. Presidente. Eu gostaria, se 

me permitisse a palavra. 

 

O SR. PRESIDENTE CORONEL CAMILO - PSD - Pois não, a vontade.  

 

O SR. CAMPOS MACHADO - PTB - Eu recebi a pouco esse roteiro de V. Exa. 

e gostaria... Infelizmente não há, não sei em relação aos demais membros da comissão, 
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mas a minha ótica eu não tenho condições nesse momento de votar esse roteiro, sem 

que eu estude detidamente para que possa votar tranquilamente e escolher o melhor 

caminho, Sr. Presidente. Razão pelo qual... 

 

O SR. PRESIDENTE CORONEL CAMILO - PSD - É regimental. Dou vistas 

ao senhor. Só gostaria de ler o roteiro para todos os integrantes aqui, até para ficar 

registrado. A partir daí fica então com vistas ao nosso deputado Campos Machado.  

Deputado Ed Thomaz, seja bem-vindo. 

Pessoal, senhores deputados, o roteiro que estabelecemos então é para algumas 

coisas que tinham lacunas aqui... Para os que chegaram agora. O nosso Código de 

Conduta tem lacunas, então estabelecemos um roteiro com base no que é do regimento, 

com base na Câmara Federal e com base no Código de Processo Penal. 

Explicando, antes da leitura, rapidamente. Primeira questão. Aportando denúncias 

ou alguma representação que não seja oriunda de parlamentar, ela será de pronto 

arquivada, porque o Código de Conduta deixa claro que deve ser feito por um 

parlamentar. 

Segundo. Assim que chegar, para que todos tenham conhecimento e não abrimos 

diretamente um procedimento, vamos entregar e distribuir aos membros do conselho e 

ao denunciado, e ele terá cinco sessões para se manifestar previamente. Ainda não 

estamos abrindo o procedimento do Art. 17. Estamos dando ciência para que ele faça a 

manifestação prévia.  

Na próxima reunião discutiremos se vamos ou não abrir, se vamos ou não aceitar. 

De repente a explicação do denunciado já faz com que os membros do conselho 

entendam que não deva abrir o procedimento. Aberto o procedimento, passa a vigorar o 

Código de Conduta. 

Vou ler aos senhores deputados, então. 

Roteiro de trabalho. O presente roteiro de trabalho tem por objetivo padronizar o 

tramite das representações apresentadas ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, 

com base no desposto da Constituição Estadual, Resolução número 766, de 16 

dezembro de 94, que institui o Código de Ética no regimento interno da Assembleia 

Legislativa de São Paulo e em outros atos normativos. 

Primeira sugestão de roteiro. Das denúncias perante o Conselho de Ética e Decoro 

Parlamentar, nos termos do Art. 1417 do Código de Ética e Decoro Parlamentar 
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somente serão admitidas no Conselho de Ética as denúncias encaminhadas por 

parlamentares. Já digo aos senhores que estão chegando denúncias de fora.  

Então essas denúncias, se aprovado isso, depois que o nosso deputado Campos 

Machado conhecer melhor, então vindo de fora serão de pronto arquivadas. Após a 

deliberação (ininteligível) com o Art. 14, parágrafo único, item oito do regimento 

interno da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, pela mesa diretora.  

Segundo. Então significa o quê? Quem pode fazer é um parlamentar ou a mesa 

diretora. Segundo. Denúncias que não atendam as normas regimentais descritas no item 

um serão arquivadas de plano pelo conselho. É o que estávamos falando, vindo de 

parlamentar e da mesa nós prosseguiremos. Não vindo, de pronto será arquivado. 

Item dois. Dos impedimentos e das suspenções. Explicando aos nossos deputados 

Ed Thomaz e Campos Machado, nós temos uma situação diferente nesse conselho. 

Temos denunciante e denunciados ambos integrantes... Nosso deputado Davi Zaia, seja 

bem-vindo. Temos uma situação (ininteligível), denunciante e denunciado integrantes 

do conselho.  

Então estabelecemos aqui algumas regras com base no próprio Código de 

Conduta, e algumas com base na câmara federal. Nos termos do Art. 41 do regimento 

interno... Não, item um então dos impedimentos e suspenções. Nos termos 41 do 

regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e do Art. 252, 

inciso quarto, do Código de Processo Penal, aplicado por analogia, o autor de denúncia 

representada perante o conselho não poderá, no que se referir a denúncia por ele 

formulada, presidir o conselho, ser designado relator, participar das discussões e votar. 

Então não tem sentido denunciantes exercerem uma dessas funções porque ele 

estaria sendo parcial. Por acaso eu me enquadro nessa situação. Sou denunciante e não 

posso nesse momento, com relação a esta denúncia, então neste momento a Presidência 

passa... Quando isso acontecer no futuro, ao vice-presidente, e fico fora de todas as 

questões ligadas à denúncia feita. 

Segundo. Com fundamentos no Art. 23, parágrafo terceiro, do Código de Ética e 

Decoro Parlamentar da Assembleia Legislativa de São Paulo, no Art. sétimo, parágrafo 

sétimo do Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados, Resolução 

25/2001 da Câmara dos Deputados, e no Art. 252, inciso quarto, do Código de Processo 

Penal, aplicados por analogia, a instauração de processo disciplinar no âmbito do 

Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, em face de um de seus membros acarretará: 
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Letra A: Durante a fase de verificação e admissibilidade da representação a 

vedação à participação nas discussões, e na votação referente à representação que se lhe 

opõe. Segundo. A partir do recebimento da denúncia pelo Conselho de Ética o seu 

imediato afastamento da função, mediante ato de ofício do presidente do Conselho, que 

perdurará até a decisão final sobre o Conselho. 

Então nesse caso, só para todos entenderem em relação ao próprio deputado Rillo, 

o que vai acontecer. A partir, por esse procedimento, vamos ainda detalhar um pouco 

mais para frente, mas ele fará as manifestações prévias. Feita a manifestação, todos os 

conselhos vão receber hoje os processos, na próxima sessão, lembrando sempre após a 

vista do nosso deputado Campos Machado, ele vai apresentar as primeiras alegações. 

Ainda não abrirmos o procedimento. O Conselho não tomou conhecimento da 

denúncia. A partir do momento em que aceitar, nesse momento o que prega esse roteiro 

é que ele deixa de integrar, suspende temporariamente sua participação, até para não 

interferir no processo. 

Item três, do juízo de admissibilidade da denúncia. Oferecida a denúncia ao 

presidente do conselho, essa é a parte que eu expliquei que vamos dar... Estamos 

incluindo uma manifestação prévia, justamente por esse caso. Se aceitarmos de pronto 

em tese nosso deputado não poderia participar mais. Então não estamos aceitando de 

pronto, estamos estabelecendo o roteiro que terá uma manifestação prévia do deputado 

depois de cinco sessões.  

Oferecida a denúncia, o presidente do conselho dará ciência de seu inteiro teor, 

com as advertências previstas no Art. 24, que é a advertência de sigilo, do Código de 

Ética e Decoro Parlamentar, aos deputados integrantes do conselho, ao corregedor 

parlamentar, ao presidente da Assembleia e aos representados. Então distribui para 

todos eles o procedimento que aporta ao conselho. Ainda não se entrou na questão de 

mérito.  

Segundo. Na comunicação a ser encaminhada aos representados, a ser 

protocolizada em seus respectivos gabinetes, será oferecida a oportunidade de se 

manifestarem previamente no prazo de cinco sessões legislativas ordinárias acerca do 

teor da denúncia. Então chegou uma denúncia de um deputado. Vai para ele e ele tem 

cinco sessões para se manifestar. 

Terceiro. Recebida a manifestação prévia será juntada aos autos em que se 

processa a representação e cópias serão entregues aos demais membros do Conselho de 

Ética e Decoro Parlamentar, assim como ao senhor corregedor parlamentar. 
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Quatro. Juntadas os autos à manifestação prévia do representado, ou decorrido o 

prazo estipulado, que é de cinco sessões, o presidente do Conselho de Ética e Decoro 

Parlamentar convocará, em até cinco sessões seguintes legislativas ordinárias, reunião 

do colegiado para a discussão e decisão acerca do recebimento da denúncia nos termos 

do Art. 51 do regimento. Ou seja, a oportunidade para se manifestar para vermos se 

vamos aceitar. Decidindo aceitar, passa a ser suspenso de participação se for o caso. 

Quinto. Na ausência de apresentação de manifestação prévia, será dada aos 

representados a oportunidade de se manifestarem oralmente na reunião do colegiado 

para discussão e decisão acerca do recebimento da denúncia. O que significa? O 

denunciado teve cinco sessões e nós vamos decidir se aceitamos ou não a denúncia no 

Conselho. Ele não fez as manifestações prévias, suas manifestações. Ele pode vir aqui 

oralmente e faze-las. 

Caso o conselho entenda incabível a representação, o procedimento será 

arquivado. Ou seja, não vai se abrir nenhum... O conselho não tomou conhecimento e 

arquiva. Decidido que não é fundada a denúncia. 

Sétimo. Caso o conselho delibere pelo recebimento da representação, será dado o 

prosseguimento à apuração dos termos do Art. 2º... Dos parágrafos segundo e terceiro 

do Art. 17, e das demais disposições do Código de Ética. Ou seja, a partir daí começa a 

apuração pelo Conselho de Ética. 

Resumindo. Cinco sessões. Aportou aqui a denúncia. Hoje temos duas denúncias 

que aportaram ao conselho. Uma denúncia do deputado Raul Marcelo, a respeito do 

presidente da Casa, o deputado Fernando Capez, e uma denúncia deste presidente, 

Coronel Camilo, a respeito de ações, de fatos, envolvendo o deputado Rillo. 

Elas hoje serão distribuídas a todos os senhores para que tomem conhecimento. O 

deputado Rillo terá cinco sessões. Só não vai correr esses prazos agora porque Campos 

Machado pediu vistas. Mas já farei a distribuição do que aportou ao conselho. 

Senhores, então...  

 

O SR. CAMPOS MACHADO - PTB - Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE CORONEL CAMILO - PSD - Pois não. 

 

O SR. CAMPOS MACHADO - PTB - Pode... Mesmo tendo havido pedido de 

vista, posso pedir um esclarecimento? 
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O SR. PRESIDENTE CORONEL CAMILO - PSD - Pode pedir 

esclarecimento. 

 

O SR. CAMPOS MACHADO - PTB - Em relação ao item um, das denúncias 

perante o conselho. 

 

O SR. PRESIDENTE CORONEL CAMILO - PSD - Sim. 

 

O SR. CAMPOS MACHADO - PTB - No número um diz que as denúncias só 

podem ser encaminhadas por parlamentar ou, após prévia deliberação, pela mesa. 

 

O SR. PRESIDENTE CORONEL CAMILO - PSD - Pela mesa diretora. 

 

O SR. CAMPOS MACHADO - PTB - Mesa diretora da Assembleia. 

 

O SR. PRESIDENTE CORONEL CAMILO - PSD - Isso, está no Código de 

Conduta. 

 

O SR. CAMPOS MACHADO - PTB - Isso pressupõe que, no caso da mesa, ela 

pode receber demanda inclusive externas... 

 

O SR. PRESIDENTE CORONEL CAMILO - PSD - Pode, externa... O 

próprio... 

 

O SR. CAMPOS MACHADO - PTB - Se ela resolver que é o caso de 

encaminhar isso, ela encaminha e então nós temos aceitação. É esse o entendimento? 

Não é que tenha que partir da própria mesa, ela pode receber de qualquer... 

 

O SR. PRESIDENTE CORONEL CAMILO - PSD - As duas coisas. Pode 

partir dela e ela pode receber. 

 

O SR. CAMPOS MACHADO - PTB - Muito bem, então era esse o 

esclarecimento. 
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O SR. PRESIDENTE CORONEL CAMILO - PSD - Senhores. Vou aproveitar 

essa parte que estamos esclarecendo ao senhor, para esclarecer a todos também. Por 

exemplo, uma entidade externa pode encaminhar a um deputado da casa, seja ele quem 

for, e o deputado validar, entender que aquilo deve ir para frente, e formular uma 

denúncia, em cima do que ele recebeu. 

A mesma coisa a mesa. A mesa recebeu um ofício de uma entidade qualquer, 

entende-se que aquilo é cabível de apuração. Então a mesa vai entrar e fazer juízo de 

valores sobre o que veio e encaminhar para o Conselho. Para o Conselho só podem vir 

de parlamentar e da mesa.  

Então já aportou aqui e vamos discutir na próxima, depois que validarmos o 

roteiro ou não, vamos discutir o que aporta diretamente. Porque se não daqui a pouco 

todos sabendo que o Conselho de Ética está em funcionamento, começam a mandar 

demandas para o Conselho. E não é nossa finalidade. Nossa finalidade é trabalhar em 

denúncias que sejam feitas pelos próprios parlamentares.  

Mais alguma dúvida sobre o roteiro que eu possa esclarecer? 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE CORONEL CAMILO - PSD - Pode falar. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Sobre o roteiro não tenho dúvida. Mas no 

item... Se forem concedidas vistas no item um, eu entendo que o item dois está 

prejudicado. Queria saber se é o mesmo entendimento de Vossa Excelência.  

 

O SR. PRESIDENTE CORONEL CAMILO - PSD - Não. O roteiro todo está 

com vista. Nós só demos conhecimento, não está valendo nada ainda. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Tá. 

 

O SR. PRESIDENTE CORONEL CAMILO - PSD - Todo o roteiro está com 

vistas ao nosso deputado Campos Machado. 
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O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Não, mas o item dois da pauta diz respeito 

que deve cientificar hoje. Então queria entender... Minha compreensão é que está 

suspenso. 

 

O SR. PRESIDENTE CORONEL CAMILO - PSD - Vamos suspender, 

embora o próprio Código de Conduta determine que possamos dar... Nós vamos, 

entendemos que o roteiro deseja ser feito diferente, vamos segurar. Não será dado hoje a 

ciência a todos. Pronto. Atendendo ao seu pedido. 

Senhores, algo mais? Algum deputado gostaria de usar a palavra? Ela está livre 

nesse momento. A pauta seriam esses dois itens. São prejudicados pelos pedidos de 

vistas.  

Não tendo mais o que discutir, não havendo mais nada, declaro encerrada a 

presente reunião. 

 

* * * 


