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RELATOR : MIN. ALEXANDRE DE MORAES
REQTE.(S) :MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA 
REQDO.(A/S) :DANIEL LÚCIO DA SILVEIRA 
ADV.(A/S) :MAURIZIO RODRIGUES SPINELLI 

                                             DESPACHO

Trata-se do Ofício nº 008/21-CEPA/P, datado de 23 de fevereiro de 
2021,  do  Excelentíssimo   Presidente  do  Conselho  de  Ética  e  Decoro 
Parlamentar da Câmara dos Deputados, Deputado Federal JUSCELINO 
FILHO.

Informa  o  expediente  que  tramitam,  no  Conselho  de  Ética,  os 
processos  16/2019  e  32/2021,  referentes  às  Representações  17/2019  e 
01/2021,  respectivamente,  ambas  em  desfavor  do  Deputado  Federal 
DANIEL SILVEIRA.

Esclarece que, com base no art. 9º, § 5º, do Código de Ética e Decoro 
Parlamentar,  “o Deputado representado deverá ser intimado de todos os atos  
praticados pelo Conselho e poderá manifestar-se em todas as fases do processo”.

Ressalta  que,  nesta  data,   será  realizada reunião  do  Conselho  de 
Ética  na  qual  constam  os  dois  processos  em  desfavor  do  Deputado 
Federal DANIEL SILVEIRA. Especificamente em relação à Representação 
17/19, o representado terá o prazo de 20 (vinte) minutos, prorrogáveis, 
durante a apreciação do Parecer Preliminar, para proceder à sua defesa. 

Solicita,  assim,  “a  gentileza  de  verificar  a  possibilidade  de  que  seja  
autorizada  a  participação  do  referido  parlamentar,  por  videoconferência,  nas  
reuniões  do  Conselho de  Ética  até  que  se  encerre  o trâmite,  neste  órgão,  dos  
supracitados processos”. 

É a síntese do necessário.
Verifico que tramitam no Conselho de Ética daquela Casa Legislativa 

os  processos  16/2019 e 32/2021,  referentes  às  Representações  17/2019 e 
01/2021, em desfavor do Deputado Federal DANIEL SILVEIRA.

Efetivamente,  nos  termos  do  art.  9º,  §  5º,  do  Código  de  Ética  e 
Decoro Parlamentar, “o Deputado representado deverá ser intimado de todos os  

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código FA21-782A-9751-454A e senha 5373-2DAC-CE17-6945



PET 9456 / DF 

atos  praticados  pelo  Conselho  e  poderá  manifestar-se  em  todas  as  fases  do  
processo”.

Diante  do  exposto,  para  evitar  qualquer  prejuízo  ao  exercício  do 
amplo  direito  de  defesa  do  parlamentar,  AUTORIZO  a  adoção,  pelo 
Comando do Batalhão Especial Prisional da Polícia Militar do Estado do 
Rio  de  Janeiro,  em  suas  próprias  dependências,  das  providências 
necessárias  à  participação do  parlamentar  nas  reuniões  pertinentes  do 
Conselho de Ética, por videoconferência.

O custodiado poderá ser acompanhado por seu advogado.
Ante  a  urgência  da  presente  hipótese,  SERVIRÁ ESSA DECISÃO 

COMO MANDADO.
Dê-se ciência imediata ao Excelentíssimo Presidente do Conselho de 

Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados, Deputado Federal 
JUSCELINO FILHO, e  ao Comando do Batalhão Especial  Prisional  da 
Polícia  Militar  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro,  inclusive  pelas  vias 
eletrônicas.

Cumpra-se.
Publique-se e Arquive-se.
Brasília, 23 de fevereiro de 2021.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES

Relator
Documento assinado digitalmente
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