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Resumo
O presente estudo pretende demonstrar como a conduta dos parlamentares pode ser prejudicial à
ordem jurídica quando não observado as regras de decoro e ainda como as mesmas podem ser
ensejar uma nova espécie de vício e terem sua inconstitucionalidade declarada.
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Abstract
The present study aims to demonstrate how the conduct of parliamentarians can be detrimental to the
legal system when they observed the rules of decorum and even how they can bring about a new kind
of addiction and have declared it unconstitutional.
Keywords: Parliamentarians; Decorum; Addiction; Unconstitutionality.

1 Introdução
A Constituição de um Estado representa a Lei Suprema dos ordenamentos
estabelecidos sob a óptica do constitucionalismo. Nela são arrolados, entre outros, a
estrutura do Estado, a organização dos poderes além dos principais direitos e
garantias asseguradas aos cidadãos, e por óbvio também prevê a forma de repulsar
qualquer meio atentatório aos mesmos.
Ocorre que, pensar em violação aos direitos e garantias, traduz-se na idéia de
que isso só ocorre entre pessoas comuns, em situações do cotidiano, mas nem
sempre é assim, a violação pose partir daquele que menos se espera, qual seja o
Poder Legislativo que em sua função primordial de inovar o sistema jurídico pode
exorbitar de seus poderes editando normas que agridam direta ou indiretamente os
anseios sociais e todas as conquistas já alcançadas até hoje.
Como forma de atacar tais abusos entra em campo o sistema de freios e
contrapesos responsável por garantir a independência e harmonia dos poderes,
onde cada um deve exercer suas atribuições dentro dos limites impostos pelo Poder
Constituinte.
2 Aspectos gerais
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O

ordenamento

jurídico

brasileiro

é

organizado

por

meio

de

um

escalonamento verticalizado das normas, de forma que qualquer lei elaborada deve
estar em conformidade com os ditames da Lei Suprema, ou seja, a Constituição
Federal. Ela constitui o fundamento, a base para que qualquer ato infraconstitucional
tenha validade e seja capaz de produzir seus efeitos.
Ocorre que, nem sempre a supremacia constitucional é observada e atos
eivados de inconstitucionalidade adentram no sistema jurídico produzindo efeitos,
para sanar essa irregularidade faz-se necessário que o órgão fiscalizador seja
provocado decidindo de forma definitiva o impasse.
Diante de tais anomalias e após a devida provocação, entra em campo o
controle de constitucionalidade, exercido pelo judiciário, que é o meio pelo qual é
possível analisar a validade de atos infraconstitucionais assegurando a supremacia
da Constituição Federal.
Tal controle pode ser feito pela via difusa, por qualquer órgão jurisdicional
diante de um caso concreto de lesão ocasionada por uma lei tida por
inconstitucional, e também por controle concentrado feito exclusivamente pelo
Supremo Tribunal Federal, guardião da Lei Maior.
Diante do controle concentrado a que se verificar se a norma padece de
algum vício que pode ocasionar sua invalidade, o vício pode ser formal ou material,
de acordo com NOVELINO (1ª edição, página 150, 2008):
A primeira espécie ocorre com a violação, por parte do Poder Público,
de uma norma constitucional que estabelece a forma de elaboração
de um determinado ato...
A inconstitucionalidade material ocorre quando o conteúdo de leis ou
atos emanados dos poderes públicos contrariam uma norma
constitucional de fundo.

Dentro dessa perspectiva e diante de alguns escândalos envolvendo
parlamentares surgiu a idéia de inconstitucionalidade por falta de decoro
parlamentar.
3 Falta de decoro parlamentar
Decoro parlamentar traduz a idéia de decência, dignidade, honestidade dos
parlamentares no exercício de suas funções
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Diante da divulgação de notícias envolvendo parlamentares em situações
vergonhosas para o país, como a negociação de interesses para a produção de
normas jurídicas em determinado sentido ou de acordo com a vontade de um ou
alguns cidadãos, surgiu a idéia de inconstitucionalidade por falta de decoro
parlamentar, caracterizando vício no processo de formação das leis, com respaldo
na Constituição Federal, que em seu artigo 55, §1º, assim reza:
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.

Pode-se

afirmar

que

se

trata

de

uma

nova

modalidade

de

inconstitucionalidade, visto que, por suas peculiaridades não se encaixa no conceito
de vício formal nem material.
É importante frisar ainda que tal idéia não pode ser desprezada, pois mantêm
estrita correlação com o Estado Democrático de Direito onde as ações dos
parlamentares devem estar pautadas nos ideais de justiça, liberdade e igualdade
garantindo o desenvolvimento nacional com respaldo na soberania popular. Esta
deve ser tomada como base para edição de leis que impliquem em uma melhora
geral, para todos os cidadãos de forma que a confiança depositada nos
representantes eleitos se traduza de forma positiva na sociedade.
Pelo exposto, percebe-se que a atitude indecorosa de alguns parlamentares
atenta contra a soberania popular, pois diante de situações como a compra de votos
estará havendo tão somente uma simulação dentro do exercício do poder popular,
nada mais justo que os resultados dessas ações sejam invalidados mantendo-se a
ordem e compelindo aqueles que deveriam agir sempre de forma proba a agir pelo
menos com o mínimo de ética esperado pelos cidadãos e claro respondendo
admistrativa, penal e civilmente por seus atos. Nas palavras de LENZA (13ª edição,
página 165, 2009):
O grande questionamento que se faz, contudo, é se, uma vez
comprovada a existência de compra de votos, haverá mácula no
processo legislativo de formação das emendas constitucionais e
ensejar o reconhecimento da sua inconstitucionalidade.Entendemos
que sim, e, no caso, trata-se de vício de decoro parlamentar...

A falta de decoro parlamentar além de confrontar o Princípio Democrático,
desafia o Princípio da Moralidade que rege não somente a administração pública,
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mas a vida humana como um todo, fere o Princípio do Devido Processo Legal em
seu escopo voltado para o legislador que deve editar normas dotadas de
razoabilidade e que tenham aplicação prática e útil no meio social e ainda o fere
diretamente em uma de suas etapas, qual seja, a votação, o quórum que em seu
âmago está maculado. Pois se houve uma quebra de decoro parlamentar não é
justo para com a população que a lei elaborada e aprovada venha a ser válida, já
que se não houvesse mácula, a lei provavelmente não seria aprovada, não é
possível que uma lei tenha seu fundamento de validade em um crime, afirmar isso
seria o mesmo que rasgar a Lei Maior ou torná-la letra morta.
4 Conclusão
O Brasil constitui-se em um Estado Democrático de Direito onde através do
sufrágio universal os representantes são eleitos para da melhor forma possível
decidir em nome de todos. Diante de uma sociedade que cada vez mais aspira por
um futuro melhor, orientado pela igualdade e justiça faz-se necessário observar a
conduta dos governantes, para que qualquer ato que possa prejudicar o progresso
nacional seja repelido em nome da soberania popular.
Em consonância com todo exposto é preciso ressaltar que a conduta
indecorosa dos parlamentares é maléfica à ordem jurídica e incompatível com os
preceitos adotados pela Constituição Federal, que é conhecida como Constituição
Cidadã por sua imensa inovação ao rol dos direitos nela assegurados, dessa forma
a Carta de 1988 representou um avanço em direção a democracia e fechar os olhos
para atitudes imorais dos representantes eleitos seria o mesmo que defender o
retrocesso nacional.
Apesar do vício de inconstitucionalidade por decoro parlamentar ser uma
novidade não é possível desprezá-lo, visto que através de uma análise sistemática é
possível perceber que seus fundamentos vão de encontro com a máxima buscada
pela Carta Magna de 1988 que em vários momentos, direta ou indiretamente,
evidencia sua incompatibilidade com o direito brasileiro.
Trata-se de uma nova modalidade de inconstitucionalidade que veio para
reforçar a soberania popular. A conduta de um parlamentar deve estar pautada na
probidade, na ética, que é o mínimo esperado pelo povo quando deposita sua

4

confiança em outra pessoa para representá-lo, a falta de decoro parlamentar bate de
frente com um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, pois
não é agindo em conluio que se construirá uma sociedade livre, justa e igualitária.
Enfim, é preciso agora esperar que o Supremo Tribunal Federal se manifeste
sobre o tema, como guardião da Lei Máxima cabe a ele decidir de forma definitiva
sobre a validade ou não dos atos carregados com esse mal. Entretanto este parece
ser um caminho realmente viável para coibir abusos, purificar o sistema jurídico e
punir àqueles que se utilizam de suas funções para obtenção benefícios próprios
desprezando o conceito de democracia e denegrindo a soberania popular.
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