
O CONSELHO DE ÉTICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS: ANÁLISE DE SUA
COMPOSIÇÃO SOB A ÓTICA DOS ESTUDOS LEGISLATIVOS E DO

PRESIDENCIALISMO DE COALIZÃO- RESUMO

THE ETHICS COUNCIL OF THE CHAMBER OF DEPUTIES: ANALYSIS OF ITS
COMPOSITION FROM THE PERSPECTIVE OF LEGISLATIVE STUDIES AND

COALIZATION PRESIDENTIALISM- ABSTRACT

EL CONSEJO DE ÉTICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS: ANÁLISIS DE SU
COMPOSICIÓN DESDE LA PERSPECTIVA DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y

PRESIDENCIALISMO DE COALIZACIÓN- RESUMEN

João Victor Ribeiro Fernandes¹

Prof. Dr. Bruno de Castro Rubiatti²

...

Resumo: Este artigo objetiva compreender a composição do Conselho de Ética da Câmara dos
Deputados e seu funcionamento enquanto Comissão, a fim de verificar a incidência da Coalizão na
indicação dos membros titulares do Conselho feita pelos líderes partidários. Constatou-se a incidência
da coalizão governista na composição do Conselho em quase toda a história do instituto, exceto em
momentos de realinhamento, ou seja, primeiro ano de novo governo.
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Abstract: This article aims to understand the composition of the Ethics Council of the Chamber of
Deputies and its functioning as a Commission, in order to verify the impact of the Coalition on the
nomination of the Council's permanent members made by party leaders. The influence of the
governing coalition in the composition of the Council was verified in almost the entire history of the
institute, except in moments of realignment, in other words, the first year of the new government.
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Resumen: Este artículo tiene como objetivo comprender la composición del Consejo de Ética de la
Cámara de Diputados y su funcionamiento como Comisión, con el fin de verificar el impacto de la
Coalición en la nominación de los miembros permanentes del Consejo por parte de los líderes de los
partidos. La influencia de la coalición gobernante en la composición del Consejo se constató en casi
toda la historia del instituto, salvo en momentos de realineamiento, es decir, el primer año del nuevo
gobierno.
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RESUMO EXPANDIDO

O sistema de Comissões é fundamental para análise do sistema legislativo, seja pela relação

entre Executivo e líderes partidários na composição, ou pelos resultados e seus consequentes impactos

na política. O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados não é considerado uma comissão stricto

senso, todavia, a forma de seleção de seus membros segue o mesmo padrão partidário que as

comissões. Além disso, por ser um órgão assessor especializado dentro do Legislativo, podemos

utilizar o referencial das análises sobre as comissões para a compreensão do referido Conselho. Cabe

notar que o Conselho de ética é conhecido pelo grande número de arquivamentos de processos, mas

historicamente recebeu pouca atenção da literatura dos Estudos Legislativos brasileiros.

Partimos do princípio de que os interesses partidários são levados em conta no processo de

composição do Conselho: a indicação dos membros pelos líderes partidários está sujeita a receber a

influência dos interesses da possível coalizão governista. Dessa forma, a lógica do Presidencialismo

de Coalizão também se expressa através das comissões e do Conselho de Ética. Este artigo busca

analisar o Conselho de Ética a partir da sua estrutura e composição, levando em consideração o

pertencimento ou não à coalizão governista de todos os seus membros titulares no período 2001 a

2018, período que cobre desde a criação do conselho até a última legislatura completa, aptos a

exercerem um papel satisfatório tecnicamente no trâmite do Conselho. A partir dessa análise, será

possível identificar que a coalizão, exceto em momentos pontuais de transição governista, forma

maioria no conselho, obtendo assim maiores possibilidades de ver seus interesses representados ao

longo das tramitações. A análise se estende às características dos que compuseram o Conselho ao

longo do tempo que podem ser entendidas como expertise, objetivando assim entender o perfil do

parlamentar indicado pelo líder partidário e o que ele carrega de experiência ao compor o instituto.

O Conselho começa sua formação através da figura dos líderes partidários. Detentores de um

considerável poder de agenda, Figueiredo e Limongi (2017) entendem que estes são o canal que a

coalizão encontra para influir no processo legislativo, também servindo como ponte, um canal de

comunicação entre as maiores bancadas do Legislativo e do Executivo, fazendo com que as tratativas

que envolvem a formação das coalizões sejam realizadas em torno dos partidos políticos. Isso faz com

que a trajetória do presidencialismo de coalizão reconheça a importância da figura dos partidos

políticos para a estabilidade do regime. Cabe aos líderes partidários a indicação dos parlamentares que

representarão o partido/bancada na composição do Conselho.

Desta feita, o olhar agora se volta para o Conselho de Ética. Criado em 2002, seu surgimento

se dá pela necessidade de que exista um órgão cuja atuação seja voltada para o julgamento dos

parlamentares: até 2001, esse julgamento ocorria na própria Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

É composto por 21 membros titulares e o mesmo número de suplentes. Os mandatos têm a duração de

2 anos e encerram na posse dos próximos membros, ou então ao final de uma legislatura. O Conselho



tem um presidente e dois vices, eleitos por seus próprios pares dentre os membros titulares, sem a

possibilidade de reeleição imediata. A representação numérica de cada partido ou bloco visa atender

ao princípio da proporcionalidade partidária, para que a composição do Conselho contemple todos os

partidos políticos em funcionamento na Câmara dos Deputados. No início da legislatura, caberá ao

líder partidário, conforme dito anteriormente, comunicar ao Presidente da Câmara os deputados que

representarão o partido ou bloco no Conselho.

A representação contra um parlamentar inicialmente, compete aos partidos políticos, Mesa

Diretora da Câmara e nos casos de denúncia mais branda, até por cidadãos comuns. Ela é recebida pela

Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (quando não for de sua autoria) e esta fica responsável por

instaurar o procedimento de apreciação. Caso haja indícios e não se constate inépcia, a Mesa

encaminha a representação ao Conselho de Ética para que se dê início à análise da conduta e seguem

para apreciação do Conselho somente os processos que envolvem a partir dos pedidos de suspensão de

prerrogativas às penalidades mais graves.

Instaurado o processo, o Presidente escolherá como relator um deputado dentre uma lista de

três nomes definidos por sorteio. Esse deputado escolhido, porém, não pode pertencer ao mesmo

partido ou bloco do parlamentar representado, nem ser nascido no mesmo Estado do representado e

nem participante do partido autor da representação. No caso de impedimento ou desistência do relator,

cabe ao Presidente nomear um relator substituto.  

Para analisar o Conselho de Ética, foi realizada primeiramente a análise do Código de Ética da

Câmara para compreender seu funcionamento e suas estruturas pré e pós processuais, obtido através

do site da Câmara dos Deputados, destacando-se a composição e tramitação, bem como do Regimento

Interno da Câmara, ao qual o Código remete algumas descrições procedimentais. Em seguida, foi feita

a análise e coleta de dados referentes a todos os membros titulares do Conselho, a partir dos registros

de tramitação disponíveis publicamente no site da Câmara. Foi feita a análise recorte temporal que vai

de 2001 até 2018, cobrindo desde a criação do Conselho de Ética até a última Legislatura completa.

Como o artigo tem por objetivo traçar um perfil sócio-político dos membros que compõem a Conselho

de Ética, observou-se na seleção de membros e composição das comissões as categorias a serem

destacadas a dizer: 1) pertencimento partidário; 2) participação da coalizão; 3) representação regional;

4) representação de gênero; 5) número de mandatos na Câmara dos Deputados; 6) Experiência prévia

em cargos eletivos e não-eletivos; 7) escolaridade; 8) profissões declaradas; 9) tempo de permanência

no Conselho. A partir desses dados, é possível analisar quais as características dos membros

selecionados para o Conselho de Ética, tanto no que tange a questão partidária quanto da expertise

(endógena e exógena) e seu perfil sociodemográfico.

Um primeiro ponto a se destacar sobre a composição do conselho de ética é a distribuição

partidária das suas vagas de titulares. Essa ocupação do Conselho se caracteriza pela diversidade

partidária, tal como é a realidade do Legislativo brasileiro desde a redemocratização, representando a

heterogeneidade partidária e ideológica da própria Câmara dos Deputados. Entre 2001 e 2018, 21



partidos compuseram o Conselho, com destaque para PSDB, DEM/PFL, PMDB, PP/PPB e PT

mantendo regularidade representativa, enquanto os demais partidos sempre mantiveram menos de 10%

de representação.

Assim, o Conselho reflete essa diversidade ao longo de sua história, o que é determinante para

que os partidos menos representados se unam aos intermediários, face aos partidos que

tradicionalmente possuem maior representação e assim coordenarem seus objetivos enquanto base

para representar seus interesses. Uma atuação isolada de partidos com percentual de ocupação tão

baixo tem menores chances de obter resultados efetivos.

Com a análise de participação partidária, constatou-se que, com a mudança das legislaturas, há

também uma alteração na ordem dos partidos com maior ocupação do Conselho. Se entre 2001-2002,

o PSDB foi o partido com o maior número de representantes, esse quadro já começa a se alterar na

legislatura seguinte, quando a primeira posição passa a ser dividida entre ele, o PFL/DEM e o PT. Nas

legislaturas seguintes, outros partidos passaram a possuir o maior número de titulares: PFL/DEM

(2007-2010), PT (2011-2014) e PT e PMDB em (2015-2018). Importante notar que tanto partidos

pertencentes à coalizão, quanto partidos de oposição ocuparam essa posição durante o período

analisado.

Dito isso, pode-se observar que o Conselho historicamente se divide entre 5 partidos ocupando

alta porcentagem das cadeiras, enquanto outros 16 partidos se revezam para completar o cenário, mas

sem apresentar relevância numérica. Os partidos menores pouco conseguirão exercer influência ou

terem seus objetivos representados sem que recorram à coalizões. Assim, torna-se necessário analisar a

composição do Conselho a partir do Eixo governo e oposição. Para tanto, utilizamos as informações

sobre as diferentes coalizões do período apresentadas pela Base de dados Legislativos do CEBRAP.

No que diz respeito à proporção da coalizão governista, esta só não formou maioria no

Conselho em momentos muito específicos no cenário político: em 2003 e 2018. No primeiro caso, é o

início do Governo Lula (PT) e, nesse momento, a própria coalizão era minoritária em plenário:

partidos como o PMDB ainda não haviam formalizado sua entrada na coalizão, mas já apresentavam

um comportamento de apoio ao governo. Por outro lado, em 2016, o governo Temer, levado ao poder

através de um processo de impeachment que pode ser atribuído mais ao poder de articulação do

PMDB do que pela fundamentação jurídica do processo, apresentou o maior índice de prevalência da

coalizão já registrado, com 71,9%. Já 2018 é o ano final do governo Temer (MDB), neste caso, a

queda na participação da coalizão pode estar relacionada com o próprio calendário eleitoral. Soma-se

isso aos escândalos de corrupção, evidenciados pelos processos já notórios contra o próprio Temer,

bem como o cenário político conturbado de uma eleição que se aproximava, trazendo com ela uma

polarização tanto para a população em geral quanto para os partidos políticos, que começavam a sofrer

um realinhamento.

O Conselho é composto majoritariamente por parlamentares em primeiro mandato, o que abre

espaço para concluir que o Conselho de Ética não prima pela expertise exclusivamente da forma mais



recorrente, que seria a experiência do parlamentar na própria casa legislativa. O critério para um

parlamentar acrescentar expertise aos processos que tramitam no Conselho aparenta ser mais técnico,

com parlamentares que compensam a menor experiência na Câmara com formação superior,

capacitação técnica e conhecimentos acadêmicos. Além disso, 83% dos parlamentares que compõem o

Conselho possuem experiência prévia em cargos eletivos, predominantemente no Legislativo, mas

também no Executivo ou até em ambos os poderes. Sobre o nível de escolaridade, 86% do Conselho

foi composto por parlamentares com ensino superior, possivelmente indicados para representar bem

tecnicamente os interesses do partido ou bloco. Isso explicaria o fato de que a maior incidência dentro

do Conselho é de advogados, com 21,8% da composição ao longo da história, o que é compreensível a

partir do caráter jurídico do Conselho, que tem um rito processual determinado e muitas vezes se

depara, no corpo das denúncias, com peças de estrutura semelhante ao que se é peticionado nos

tribunais.

Independentemente de os parlamentares predominantes no Conselho serem os que têm até 2

mandatos, a composição do Conselho aponta para um índice pequeno de membros sem experiência

alguma no Legislativo ou no Executivo. Apenas 11,6% dos parlamentares que ocuparam o Conselho

no período não possuíam experiência prévia nem em cargos eletivos, nem não-eletivos, estando

também em primeiro mandato na Câmara. Dessa forma, é possível afirmar que os membros do

Conselho de ética possuem algum grau de expertise adquirida na sua própria trajetória política, mesmo

sendo pouco experientes na ocupação de mandato na própria casa legislativa.

Em toda a trajetória do Conselho, 63% de seus membros foram parlamentares das regiões

Sudeste e Nordeste, 31,1% é a somatória das regiões Sul e Norte e somente 5,9% da região

Centro-Oeste, número próximo do encontrado no plenário da Casa. Outra característica observada na

realidade da Câmara, que é uma sub-representação feminina, principalmente no que diz respeito aos

postos-chave como presidente e vice-presidente de Comissões. Sendo o Conselho composto por

indicações dos líderes partidários, tal sub-representação se reflete com uma diferença ainda maior.

Embora não seja a temática central desta pesquisa, constata-se mais uma vez a questão de gênero

como componente do Legislativo brasileiro.

Os dados apresentados ajudam a traçar um perfil dos parlamentares que compõem o Conselho

de Ética. Tomando como base as referências da literatura sobre organização legislativa. Constatou-se:

A heterogeneidade e pluralidade presentes na Câmara dos Deputados se reflete no Conselho desde sua

criação; As coalizões governistas sempre formaram maioria no Conselho, exceto nos momentos de

realinhamento ou desmanche das mesmas em função do começo do governo Lula e término do

governo Temer; A expertise objetivada pelo Conselho vem predominantemente das experiências

prévias dos parlamentares no Legislativo ou Executivo, bem como em suas respectivas profissões,

com destaque para a conveniente profissão de advogado. O desenvolvimento de expertise endógena é

limitada pelas próprias regras do Conselho (proibição da recondução imediata dos membros).



Todavia, ainda é necessário o complemento das análises sobre o Conselho: essa ocupação da

coalizão afeta os resultados do conselho? Que tipo de denúncias e relatórios são ali apresentados? Em

suma, esse trabalho abre uma agenda de pesquisa que se direciona para a atuação do próprio Conselho,

permitindo então analisar as funções de controle interno que ele pode vir a exercer.
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