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AUDIOTEXT SERVIÇOS E CIA. LTDA. - ME 

 

CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR 

21.06.2016 

 

O SR. PRESIDENTE - CORONEL CAMILO - PSD - Srs. Deputados e Sras. 

Deputadas, havendo número regimental, declaro aberta a 2ª Reunião Extraordinária do 

Conselho de Ética e Decoro Parlamentar do primeiro biênio da 18ª Legislatura. E já 

suspendo de ofício a sessão por cinco minutos.  

Srs. Deputados e Sras. Deputadas, reabertos os trabalhos do Conselho de Ética. E 

após aqui as discussões entre os membros do conselho, eu tomo as seguintes decisões: 

Para a votação do roteiro, gostaria que todos os deputados me encaminhassem as 

sugestões até a próxima sexta-feira, dia 24. E pediria também a todos os membros do 

conselho que indicassem um membro da assessoria para uma reunião da segunda-feira, 

dia 27, na sala da liderança, 2114. Na sala da liderança do PSD para fecharmos a forma 

final do roteiro.  

Lembrando que esse roteiro ele não existe pelo código, é uma deferência do 

conselho para uma defesa mais apurada dos denunciados. Então apresenta em todas as 

regiões até sexta-feira. Segunda-feira apresentem, as 14 horas, na sala da liderança do 

PSD, sala 2114, para finalizarmos o roteiro que será discutido se aprovado ou não na 

terça ou quarta-feira, quando nós vamos decidir aqui na sequência qual o melhor dia 

assim... Segunda-feira só os assessores. Na terça ou quarta, a próxima reunião do 

conselho permanecendo com a mesma pauta, ou seja, definirmos o roteiro.  

E eu peço a gentileza de nós seguirmos mesmo para poder o Conselho de Ética 

dar andamento aos dois casos que chegaram. E faremos, então, aprovação do roteiro ou 

rejeição do roteiro, seja qual for a decisão do nosso conselho. E darmos prosseguimento 

aos trabalhos do conselho, a partir então da semana que vem que será a nossa última 

reunião desse semestre.  

Então peço a gentileza de V. Exas., então, reafirmando. Sugestões até sexta-feira. 

Segunda-feira, reunião com os assessores para fecharmos o roteiro, que deve ser um 

assessor que leve ao conhecimento também na segunda-feira. Terça ou quarta nós 

agendaremos nova e última reunião deste semestre do Conselho de Ética para a mesma 

pauta, deliberação sobre o roteiro. E apenas distribuir as denúncias que aportam ao 
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conselho aos senhores membros, sem ainda entrar no mérito de aceitar ou não a 

denúncia. Está bom? 

 

O SR. CAMPOS MACHADO - PTB - Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - CORONEL CAMILO - PSD - Por favor, deputado 

Campos Machado. 

 

O SR. CAMPOS MACHADO - PTB - O item segundo só poderia ser 

apresentado após a deliberação e votação do roteiro de trabalho. A minha pergunta é o 

seguinte, se sem o roteiro nós podemos prosseguir os trabalhos sem o roteiro. 

 

O SR. PRESIDENTE - CORONEL CAMILO - PSD - Se caso o roteiro não 

seja aprovado, nosso deputado Campos Machado, a minha ideia é seguir o que está 

previsto hoje no Código de Ética e Decoro Parlamentar. Eliminamos o roteiro, 

passamos a prosseguir e aí vamos sim para deliberação sobre as denúncias que aportam. 

Então eles independem.  

Nós queremos aprovar o roteiro para dar uma possibilidade a mais de defesa 

aqueles que sejam denunciados ou representados no conselho. Ou seja, ficando bem 

claro aos senhores deputados que o roteiro é um algo antecedente, que antecede o 

recebimento da denúncia. Então em tese hoje eles independem, eles não são 

dependentes do roteiro, eu preciso distribuir ou não. Nós só estamos segurando o 

conhecimento aos senhores das denúncias justamente porque eu acho que é mais 

democrático aprovarmos uma manifestação prévia dos deputados antes de aceitarmos a 

denúncia.  

O Código de Ética e Decoro não fala isso. Aportou a denúncia eu teria que dar à 

V. Exas. e decidirmos se aceitamos ou não imediatamente. Eu acho que isso foge um 

pouquinho a democracia de dar liberdade ou ampla defesa para os próprios deputados. E 

até para nós não trabalharmos sem necessidade. Porque, de repente, o deputado 

representado apresenta um argumento tão forte que nós, como conselho, decidimos não 

receber a denúncia. 
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O SR. CAMPOS MACHADO - PTB - Pela ordem, Sr. Presidente. E se 

existirem eventuais divergências entre o Código de Ética federal e o Código de Ética da 

Assembleia Legislativa? 

O SR. LUIZ FERNANDO MACHADO - PSDB - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

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

 

O SR. LUIZ FERNANDO MACHADO - PSDB - Só para contribuir, deputado 

Campos Machado, nós nos reunimos em um período anterior com a própria consultoria 

jurídica da Casa para promover essa discussão. O que foi apresentado é de que o próprio 

Conselho de Ética e o regimento que norteia o Conselho de Ética da Casa, ele não é tão 

completo. Portanto, houve-se por bem, fazer pura analogia uma consulta aos códigos 

aqui que já foram citados, inclusive o Código de Ética da Câmara dos Deputados.  

Então o que o Coronel Camilo, Presidente deste conselho, promoveu foi 

exatamente um ambiente em que todos pudessem se sentir confortáveis, mesmo 

enquanto representantes ou representados, com aquilo que será utilizado no roteiro. E a 

interpretação que faço, Sr. Presidente, é de que não havendo consenso, nós vamos votar 

os pontos individualmente e aí sim aprovar o roteiro. Ou V. Exa. teria como 

autonomia... 

 

O SR. CAMPOS MACHADO - PTB - Desculpe deputado, Luiz Fernando, mas 

quando foi feita essa reunião entre os membros do conselho que eu não participei, não 

fui convidado? 

 

O SR. LUIZ FERNANDO MACHADO - PSDB - Não foi entre os membros do 

conselho, deputado Campos Machado... 

 

O SR. CAMPOS MACHADO - PTB - É, pelo contrário, eu faço parte do 

conselho. 

 

O SR. LUIZ FERNANDO MACHADO - PSDB - O presidente convocou o 

vice-presidente, e eu estive presente em uma reunião com ele... 

 

O SR. CAMPOS MACHADO - PTB - Quem convocou? Vossa Excelência. 
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O SR. LUIZ FERNANDO MACHADO - PSDB - Me convocou... 

 

O SR. CAMPOS MACHADO - PTB - Mais ninguém. 

O SR. PRESIDENTE - CORONEL CAMILO - PSD - Senhores, só um... 

 

O SR. LUIZ FERNANDO MACHADO - PSDB - Era uma deliberação... 

 

O SR. PRESIDENTE - CORONEL CAMILO - PSD - Um minuto à esta 

Presidência... 

 

O SR. LUIZ FERNANDO MACHADO - PSDB - Da direção do conselho. 

 

O SR. CAMPOS MACHADO - PTB - Mas eu não fui convidado, como é que 

eu posso me manifestar a respeito de um assunto que eu não fui consultado e não fui 

convidado para a reunião? 

 

O SR. PRESIDENTE - CORONEL CAMILO - PSD - Só um minuto. Vossas 

Excelências, só um minuto. Só um minuto para essa Presidência. Na realidade, eu fiz 

uma consulta à procuradoria para como escrever essas ideias em um roteiro básico para 

depois apresentar à Vossas Excelências. Ninguém foi aleijado do processo. Tanto é que 

este roteiro foi apresentado à V. Exas. uma semana antes, 15 dias atrás, 

antecipadamente, entregue no gabinete de cada um de V. Exas. mediante protocolo, para 

que V. Exas. avaliassem, para nós discutirmos isso na semana passada.  

Na semana passada o Sr. Deputado Campos Machado pediu vistas, eu por 

deferência e por respeito à V. Exa. que é um professor nesta Casa, eu te concedia vistas. 

Embora o roteiro não seja uma proposição. Mesmo assim eu deferi vistas à V. Exa. e 

nós adiamos os trabalhos para hoje para que nós pudéssemos decidir pelo roteiro. 

Deixando bem claro aos Srs. Deputados que nós não estamos decidindo nada ainda 

sobre denúncia, sobre nada. Eu estou tentando fazer aumentar a defesa dos deputados 

que possam ser representados.  

Peço a colaboração dos senhores. Porque temos uma sine qua non. Temos 

denunciante e denunciado no próprio conselho. Isso não está previsto no nosso 

conselho. O que nós fizemos de analogia, seja com o CPC, seja com o Código de Ética 
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da Câmara Federal, cai por terra a partir do momento que nós aprovarmos esse roteiro. 

Se nós aprovarmos, a decisão do Conselho de Ética é soberana. Futuramente podemos 

trabalhar em uma regulamentação do Código de Ética e Decoro, apresentar na Casa, 

regrarmos melhor a matéria.  

O que nós não podemos é protelar indefinidamente a discussão de um roteiro que 

nós fizemos para beneficiar. Não houvesse o roteiro, estaríamos agora já decidindo 

sobre o aceite ou não da denúncia. Então, por favor, V. Exa. deputado Campos 

Machado, em nenhum momento houve intenção de aleijar ninguém do processo, pelo 

contrário. Nós fizemos antes para apresentar alguma coisa que fosse palpável para a 

decisão do conselho. Foi o que foi feito a semana passada. 

 

O SR. LUIZ FERNANDO MACHADO - PSDB - Pela ordem, Sr. Presidente. 

Só para que não paire dúvidas com relação a esse ponto. Tanto não foi uma deliberação 

feita aleijando pessoas que fazem parte, que o roteiro está aqui sendo proposto para 

discussão. Então, quer dizer, o que houve foi um prévio encaminhamento de um roteiro 

estabelecido com a participação da Presidência do Conselho de Ética e dos consultores 

jurídicos da Casa.  

E se tivesse ali feito alguma deliberação que tirasse a oportunidade de 

participação desses membros, estas deliberações não estariam aqui sendo discutidas. 

Então veja, não há nem o que se falar de que pessoas foram aleijadas do processo. O 

que há sim é o encaminhamento por deferência que V. Exa. fez a esse conselho em 

razão das lacunas existentes no próprio código da Casa. Esse é o ponto. E a partir daí 

tenta se construir um consenso.  

Por isso que a vista foi concedida semana passada e hoje novamente nós vamos 

interromper os trabalhos para que haja consenso no roteiro. Então mais democrático que 

isso, absolutamente impossível. 

 

O SR. CAMPOS MACHADO - PTB - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - CORONEL CAMILO - PSD - Com a palavra, 

deputado Campos Machado. 

 

O SR. CAMPOS MACHADO - PTB - Não vou discutir aqui excesso de 

democracia ou não democracia. Eu não vou discutir. Eu quero agradecer V. Exa. pela 
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interferência da reunião passada. Mas eu não posso deixar de acrescentar, e se houver 

divergências entre o Código de Ética da Câmara federal e o Código de Ética estadual? 

 

O SR. PRESIDENTE - CORONEL CAMILO - PSD - Vale o desta Casa, sem 

sombra de dúvidas. 

 

O SR. CAMPOS MACHADO - PTB - Eu gostaria que a procuradoria da Casa 

fornecesse essa declaração para esse deputado, de quem em caso de divergência... 

Olha... Em caso de divergência a procuradoria atestasse e informasse que prevalece o 

Código de Ética da Assembleia Legislativa em face do Código de Ética da Câmara 

federal. 

 

O SR. PRESIDENTE - CORONEL CAMILO - PSD - Nossa assessoria já vai 

providenciar... 

 

O SR. LUIZ FERNANDO MACHADO - PSDB - Pela ordem, Sr. Presidente... 

 

O SR. PRESIDENTE - CORONEL CAMILO - PSD - Faremos uma consulta 

formal à procuradoria. Pois não, nosso vice-presidente. 

 

O SR. LUIZ FERNANDO MACHADO - PSDB - A interpretação que fiz é que 

somente será utilizada qualquer analogia quando houver a omissão do regimento. 

Portanto não há de se falar em prevalência de um sobre o outro. E sim, no caso da 

omissão, do próprio regimento interno do Código de Ética da Casa, se aplicaria, aí sim 

por analogia, o Código de Ética da Câmara dos Deputados. Mas não uma prevalência da 

regra da Câmara dos Deputados sobre a regra da Assembleia Legislativa. No caso de 

omissão, lacuna, enfim, aí sim se aplicaria a essa interpretação, e não ao contrário. 

 

O SR. CAMPOS MACHADO - PTB - Pela ordem, Sr. Presidente. Nós temos 

quase 20 anos de diferença entre o Código de Ética elaborada na Casa e o Código de 

Ética elaborado pela Câmara Federal. 20 anos com decisões, com jurisprudência, com 

entendimentos diversos, essa é a questão que eu coloco aqui. Parece simples, mas não é. 

O mais simples sempre acaba sendo mais complicado. Eu gostaria que a procuradoria, 

quando me informasse, me informasse detalhadamente essa questão. 
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O SR. PRESIDENTE - CORONEL CAMILO - PSD - Sr. Deputado Campos 

Machado, é perfeitamente viável. De pronto eu tenho por mim que o nosso código de 

ética, se houver conflito com o Código de Ética da Câmara Federal, deve ser seguido o 

nosso sem sombra de dúvidas. E como falou o nosso vice-presidente, nós buscamos, 

tanto no CPC quanto no código de ética da Câmara Federal, aquilo que nosso código 

tem lacuna. De qualquer forma já fica aqui, vamos cientificar para a próxima reunião, já 

traremos essa resposta da procuradoria da Casa. Mas, deputado Davi Zaia... 

 

O SR. DAVI ZAIA - PPS - Não, é só para... Eu também tenho o entendimento de 

que nós só podemos aplicar outro código que não desta Casa se houver a ausência de 

qualquer regulamentação. Nós estamos aqui, o deputado Campos Machado a tanto 

tempo e outros aqui também. Nós já tivemos inúmeras discussões no plenário da Casa. 

O que que vale, o que que pode, questões de ordem. Mas todas sempre acerca da 

interpretação do nosso regimento. 

 

O SR. PRESIDENTE - CORONEL CAMILO - PSD - Sem sobra de dúvidas. 

 

O SR. DAVI ZAIA - PPS - Eu nunca assisti aqui nenhuma questão de ordem. 

Olha, o regimento da... Não, deputado. Eu acho que assim, a opinião que eu coloco e 

inúmeros assuntos que eu vi aqui, que até se trouxe as informações de: “olha, o 

regimento da Câmara Federal fala isso”, mas aqui no nosso vale o que diz o nosso. 

Então isso eu acho que é uma questão pacífica. Nós não poderíamos conduzir os nossos 

trabalhos tendo que ler outros códigos que não os nossos. Mas eu acho que para o bom 

andamento é bom que não se deixe nenhuma dúvida sobre isso. E a consultoria da Casa 

sempre muito solícita tenho certeza de que vai nos ajudar também nesse momento. 

 

O SR. PRESIDENTE - CORONEL CAMILO - PSD - Sem sombra de dúvidas, 

obrigado deputado... 

 

O SR. CAMPOS MACHADO - PTB - Pela ordem, Sr. Presidente. Última vez 

que eu vou falar. 

 

O SR. PRESIDENTE - CORONEL CAMILO - PSD - Pois não. 
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O SR. CAMPOS MACHADO - PTB - Eu estou tratando aqui de questões, de 

possibilidade e de divergências jurídicas que têm que ser analisadas por esta Casa. Eu 

não falo como advogado, eu falo como deputado. Divergências jurídicas às vezes não 

bem explicadas podem justificar denúncias provadas, depois anuladas, decisões que 

tomamos aqui ficam sem efeito. Eu estou solicitando que a gente encaminhe por uma 

estrada jurídica. Isso que eu estou dizendo. 

 

O SR. PRESIDENTE - CORONEL CAMILO - PSD - Sim, concordo. 

 

O SR. CAMPOS MACHADO - PTB - O regimento não prevalece em cima de 

jurisprudência por entendimentos jurídicos. 

 

O SR. PRESIDENTE - CORONEL CAMILO - PSD - Então, senhores, 

faremos a consulta à procuradoria da Casa. Lembrando que o que nós tentamos fazer 

aqui é agregar valor ao que existe na nossa Casa. E na minha concepção está muito bem 

claro que o que já está regrado aqui vale o que nós fizemos aqui e o que os nossos 

antecessores fizeram, o que o nosso professor Campos Machado fez lá atrás.  

Senhores, então fica agendado, ficam todos convocados para semana que vem. 

Nós vamos definir a data só em razão dos compromissos de todos para a nossa última 

reunião da semana que vem. Com a pauta para deliberar sobre o regimento, sobre o 

roteiro. E dar conhecimento aos Srs. Deputados das denúncias que aportaram. 

Relembrando, até sexta-feira sugestões, segunda-feira reunião de assessores e depois... 

Segunda-feira na sala 2114, dia 27, as 14 horas. Está bom? Mais algum deputado 

gostaria de se manifestar? Não havendo mais nada, declaro encerrada a presente 

reunião. 

 

* * * 


