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Questão de ordem sobre a chamada de Deputados a partir dos Estados da Região Norte em 
direção à Região Sul para votação da admissibilidade do processo de impeachment da 
Presidente da República, Dilma Rousseff. 

 

O SR. RUBENS PEREIRA JÚNIOR (PCdoB-MA. Questão de ordem. Sem 

revisão do orador.) - Eu agradeço, Presidente. 

Concordo com a decisão da Mesa, na sua maioria. A decisão da Mesa 

estabelece que a votação se dá de Norte para Sul ou de Sul para Norte e por 

onde começar prossegue. Nas outras vezes que tal modelo foi adotado na 

Casa, este foi o entendimento adotado. 

Portanto, em nome da segurança jurídica, quando começa do Norte, vai do 

Norte para o Sul, e quando começa do Sul, vai do Sul para o Norte. 

A decisão da Mesa destaca também que, em 2001, ocorreu a penúltima 

votação desta forma. Foi levantada uma questão de ordem do Deputado 

Arnaldo Faria de Sá, e ele disse: "Gostaria de informar que a última votação 

nesta Casa se deu do Norte para o Sul, e não foi eleição da Mesa". 

Portanto, em 2001, a votação começou do Sul para o Norte. Depois disso, não 

houve outra votação nominal por esse sistema, não houve outra votação 

nominal por esse modelo. Agora, a votação tem que ser nominal, no microfone, 

do Norte para o Sul. 

A Mesa, equivocadamente, cita uma votação supostamente nominal no dia 14 

de fevereiro de 2005. Eu digo para os Srs. Deputados que votação é essa que 

a Mesa cita: a eleição do Deputado Severino Cavalcanti, então Presidente 

desta Casa. Explico a V.Exas. que a votação ainda não era no painel, a 

votação era por escrutínio secreto. A Mesa chamou os Deputados por Estado. 

Mas como foi a votação? A votação foi secreta, porque toda votação para a 

Mesa só pode ser secreta. Ou mudaram a Constituição Federal? Ou mudaram 

o Regimento Interno da Casa? 

Em 2005, não houve votação nominal. O art. 187 diz, claramente, que esse 

modelo trata de votação nominal. Havendo votação nominal, alterna-se. A 

última votação nominal usando esse modelo ocorreu em 2001. Votar agora do 
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Sul para o Norte não segue o Regimento Interno e não segue também o rito de 

1992. É um rito inventado pelo Presidente Eduardo Cunha. Repito: em 2005, 

não houve votação nominal por esse modelo, porque, Deputado Arnaldo Faria 

de Sá, eleição da Mesa não pode ser votação nominal em hipótese nenhuma! 

A votação da Mesa é secreta. 

Portanto, Sr. Presidente, eu insisto que a Mesa reveja a sua decisão e faça 

esta chamada do Norte para o Sul, nominal, neste microfone. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Manato) - Muito obrigado, nobre Deputado 

Rubens Pereira Júnior. Esta Mesa acolhe a questão de ordem de V.Exa. 

 


