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Questionamento ao Presidente sobre a composição da Comissão Especial do Impeachment e sobre eventual rejeição da chapa. 

 

O SR. RUBENS PEREIRA JÚNIOR (PCdoB-MA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero dois 

esclarecimentos, na verdade.  

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Pois não. 

O SR. RUBENS PEREIRA JÚNIOR - Primeiro, V.Exa. pegou como parâmetro a Comissão de Constituição e Justiça e de 

Cidadania, a maior Comissão da Casa, para poder formar a Comissão Especial. Só que a Comissão de Constituição e Justiça, no 

ano passado, contava com 66 membros; a Comissão Especial conta com 65 membros. Na divisão da Comissão de Constituição e 

Justiça originária, o PCdoB tinha direito a duas vagas titulares e duas vagas suplentes e, com 65 membros, o PCdoB tem direito a 

um membro titular e um membro suplente. 

Eu faço este questionamento a V.Exa.: em primeiro lugar, por que não se repetiu o número de 66 membros para a Comissão 

Especial? 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Deputado, eu... 

O SR. RUBENS PEREIRA JÚNIOR - E há só um segundo ponto, se V.Exa. permitir. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Pois não. 
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O SR. RUBENS PEREIRA JÚNIOR - Ao Judiciário não cabe fazer consulta, à exceção do TSE, mas à Mesa desta Casa cabe. Aí 

eu pergunto a V.Exa.: se o Plenário rejeitar a Comissão Especial de forma unânime, o que a Mesa vai adotar? 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Em relação ao seu primeiro ponto, eu entendo que V.Exa. o levanta intempestivamente, 

porque a Comissão foi criada, foi instalada e houve uma eleição, à qual os partidos indicaram naquele momento. Essa eleição foi 

objeto de ADPF no Supremo, que a anulou. O que nós estamos fazendo é dar sequência ao processo. Então, não houve alteração 

da Comissão entre aquele processo e este. Então, essa primeira questão eu vou me furtar a recepcionar. Ela está intempestiva. 

Quanto ao segundo ponto que V.Exa. colocou, eu diria que, se a chapa for rejeitada, os partidos terão que indicar novos nomes, 

porque a matéria não será repetida. 

O SR. VANDERLEI MACRIS - Sr. Presidente, eu quero só um esclarecimento. 

O SR. RUBENS PEREIRA JÚNIOR - É uma nova eleição, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Hã? 

O SR. VANDERLEI MACRIS - Permita-me, Sr. Presidente. 

O SR. RUBENS PEREIRA JÚNIOR - Não há preclusão. O questionamento é para evitar qualquer possibilidade de "judicialização". 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Deputado. 

O SR. RUBENS PEREIRA JÚNIOR - A pergunta é: por que 65 membros? 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Cunha) - Desculpe-me, Deputado, mas as decisões que foram adotadas para a criação da 

Comissão não serão revistas. Então... 

O SR. RUBENS PEREIRA JÚNIOR - Sr. Presidente, não estou satisfeito com a resposta, mas acato a decisão. 

 


