
Discursos e Notas Taquigráficas 

 

 

CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ 
 

Sessão: 081.2.55.O Hora: 15h48 Fase: PE 

  Data: 14/04/2016 
 

Sumário 

Questão de ordem sobre decisão da Presidência acerca da alternância entre Deputados dos 
Estados do Sul e do Norte na votação do processo de impeachment. 

 

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

revisão do orador.) - Sr. Presidente, apresento questão de ordem com base no 

art. 95 e no art. 187, § 4º. 

A decisão da Mesa é teratológica, é absurda, inexistente, inócua. E digo aos 

senhores por quê. É uma invencionice do Presidente Eduardo Cunha. O 

sistema de chamada que ele acaba de sugerir para esta Casa nunca, nunca foi 

adotado na Câmara dos Deputados, nem uma única vez. Ele acabou de 

inventar esse modelo. (Palmas.) 

Desafio qualquer Parlamentar que está aqui a encontrar esse rito na 

Constituição de 1946, para trás, para frente, em qualquer momento. Este é um 

rito inventado sem necessidade. 

Nós queremos que esse processo seja decidido no domingo, mas o Presidente 

Eduardo Cunha não pode atropelar o Regimento, não pode inventar uma 

norma, não pode quebrar a tradição da Casa, aplicando uma metodologia 

nunca adotada. A impressão, Sr. Presidente, é que ele inventa norma, porque 

sabe da dificuldade dos votos. 

A decisão de ontem foi tão errada que ele começou a rever, rever cometendo 

erros. Se não, vejamos: o Presidente Eduardo Cunha - não foi a Mesa - 

resolveu anular a votação de 2001. E aqui é mais um absurdo; o painel deu 

problema, os Deputados votaram nominalmente, não se alcançou o quórum, 

mas houve a votação. O resultado produziu efeitos. Quais foram os efeitos? 

Quem não votou pegou falta. Quais foram os efeitos? A Ordem do Dia se 

encerrou. O Deputado Eduardo Cunha está desconsiderando a votação de 

2001, porque sabe que, se ele a considerasse, teria de começar agora do norte 

para o sul. 

Repito, Srs. Deputados, o modelo proposto pelo Presidente Eduardo Cunha 

não tem amparo no Regimento e nem na tradição da Casa. Nas outras vezes 

em que o painel deu problema, a votação se deu do norte para o sul ou do sul 
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para o norte. Por que rasgar o Regimento Interno? Ontem eu questionei isso a 

vários Deputados companheiros da Oposição, de vários partidos. Não há 

necessidade neste momento de se rasgar o Regimento. Por isso, o processo 

foi judicializado. 

Entrei com mandado se segurança no Supremo Tribunal Federal. Será julgado 

hoje 17h30min. Não pedi para suspender a votação doimpeachment. Não pedi, 

na liminar, para suspender a votação, porque eu quero que ela aconteça 

domingo, mas nenhuma ilegalidade inventada pelo Presidente Eduardo Cunha 

pode prosperar. 

Portanto, Sr. Presidente, há que se considerar a votação de 2001. A votação 

agora tem que ser do norte para o sul ou, repetindo o rito de 1992, em ordem 

alfabética. 

Assim encerro a questão de ordem. 

 


