
PODER LEGISLATIVO 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO AMAZONAS 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A DAR PARECER SOBRE AS DENÚNCIAS CONTRA OS 
SENHORES GOVERNADOR E VICE-GOVERNADOR DO ESTADO POR CRIME DE 
RESPONSABILIDADE, OFERECIDA PELOS SENHORES MARIO RUBENS MACEDO VIANNA 
E PATRÍCIA DEL PILAR SUAREZ SICCHAR 

Memorando n. 018/2020 — CEI2020 

Manaus, 29 de julho de 2020. 

A Sua Senhoria o Senhor 
DR VANDER LAAN REIS GOES 
Procurador Geral da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas 

Assunto: Encaminhamento de Questões de Ordem para análise e parecer 

Senhor Procurador, 

Na condição de Presidente da Comissão Especial do Impeachment, ao 

tempo em que o cumprimento, encaminho para análise e parecer, questões de ordem 

suscitadas pelo Sindicato dos Médicos do Amazonas (SIMEAM) e pelo Senhor Mário 

Rubens Macedo Vianna, no processo de impeachment em tramitação contra do 

Governador e do Vice-Governador do Estado do Amazonas. 

Atenci osamente, 

DEPUTADA ALESSANDRA CAMPÊLO - MDB 
PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DO IMPEACHMENT 
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RIVERA REYES  
e. ADVOGADOS ASSOCIADOS 

À EXCELENTÍSSIMA SENHORA PRESIDENTE DA COMISSÃO DE 

IMPEACHMENT 

QUESTÃO DE ORDEM 

SINDICATO DOS MÉDICOS DO AMAZONAS (SIMEAM), entidade sindical de 

primeiro grau, registrada no Ministério do Trabalho e Emprego sob a carta 

sindical sob n.° 108 P 019 A 1987, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

Ministério da Fazenda sob o CNPJ n°. 04.673.695/0001-23, com sede na Rua 

Professora Cacilda Pedrosa, n°. 669, Conjunto Canaã, Alvorada I, CEP 69.048-340, 

endereço eletrônico: contato@simeam.org, por intermédio de seus advogados, 

procuração anexa, com escritório profissional descrito no rodapé desta onde 

receberão intimações, vem à presença de Vossa Excelência apresentar QUESTÃO 

DE ORDEM, com base no art. 176, c/c art. 32, III, do Regimento Interno da 

Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, art. 28, II c/c XXI, art. 45, §2°, c/c 

art. 55, §2° da Constituição do Estado do Amazonas. 

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) autorizou que a Polícia Federal (PF) realizasse 

busca e apreensão durante a "Operação Sangria". Foi apreendida uma 

comprometedora lista, revelando fortíssimos indícios de recebimento de propina 

envolvendo o Gabinete do Governo e Deputados Estaduais do Amazonas, entre 

eles: a Deputada Joana Darc; a Deputada Mayara Pinheiro; o Deputado Saulo 

Vianna; a Deputada Terezinha Ruiz; o Deputado Belarmino Uns (vulgo Belão); o 

Deputado Carlinhos Bessa; o Deputado Roberto Cidade e o Deputado Abdala 

Fraxe. Reportagens jornalística anexadas. 

Convém registrar que o inquérito, autorizado pelo STJ, marcha em segredo de 

Justiça. Mas não resta a menor sombra de dúvidas de que os Deputados 

Estaduais elencados acima, no mínimo, serão ouvidos na condição de 

testemunhas. Daí por que eles não poderão atuar em nenhuma das fases do 

processo de Impeachment instaurado contra o Governador e Vice-Governador 

do Estado do Amazonas, sob pena de contrariar a regra do artigo 36 da Lei n° 

1.079/50 (Lei do Impeachment). Senão vejamos: 

Av. Rio Madeira, n° 900, Vieiralves, Manaus, Amazonas 



III RIvERA REYES 
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Art. 36. Não pode interferir, em nenhuma fase 

do processo de responsabilidade do 

Presidente da República ou dos Ministros de 

Estado, o deputado ou senador; 

que tiver parentesco consangüíneo ou afim, 

com o acusado, em linha reta; em linha colateral, 

os irmãos cunhados, enquanto durar o cunhado, 

e os primos co-irmãos; 

que, como testemunha do processo tiver 

deposto de ciência própria. 

Além de violar o artigo 36 da Lei n° 1.079/50, entendemos que afronta o princípio 

do devido processo legal (artigo 50, LIV, CF) permitir que possíveis comparsas 

se protejam no processo de Impeachment. Trata-se de um conjunto de 

pessoas que, segundo a Polícia Federal, vinham realizando reiteradas 

práticas criminosas. A imparcialidade do Impeachment precisa ser resguardada. 

Não é razoável crer na lisura de um processo contaminado por interesses 

espúrios das autoridades envolvidas em ditos escândalos. 

A Administração Pública deve obediência aos princípios de legalidade, 

impessoalidade e moralidade (artigo 37, caput, CF), de sorte que o impedimento 

da atuação dos aludidos Deputados Estaduais no processo de Impeachment 

reforçará o desejo constitucional de que ninguém está acima da lei, 

sobretudo as autoridades públicas. 

Do exposto, requer seja julgado procedente a presente QUESTÃO DE ORDEM, 

para que seja anulada a comissão do processo de Impeachment instaurado 

contra o Governador e Vice-Governador do Estado do Amazonas e, 

consequentemente, seja instaurada nova eleição da comissão, com exclusão dos 

Deputados Estaduais evolvidos nas supostas infrações criminosas sobreditas, sob 

pena de medidas judiciais cabíveis. 

Caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, requer seja julgada 

procedente a presente QUESTÃO DE ORDEM, expedindo Oficio ao STJ, 

nomeadamente ao Ministro Francisco Falcão, para as seguintes providências: 

1- Enviar a cópia do inquérito referente à Operação Sangria; 

Av. Rio Madeira, n° 900, Vieiralves, Manaus, Amazonas 



Nestes termos, pede deferimento. 

Manaus, 27 de julho de 2020. 
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2-Informar se a Lista com Nomes de Deputados já chegou ao 

conhecimento de Sua Excelência e se há previsão para serem 

ouvidos; 

Se serão ouvidos na condição de testemunha ou de 

investigados; 

Se há previsão para serem ouvidos; 

Notadamente essas providências visam assegurar a transparência e a 

imparcialidade do processo de Impeachment, além da paz social e da ordem 

jurídica. 

Edgar Portela Aguiar 

OAB/AM 9.941 

Av. Rio Madeira, n* 900, Vieiralves, Manaus, Amazonas 
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OUTORGANTE SINDICATO DOS MÉDICOS DO AMAZONAS (SDAEAM), entidade sindical de primeiro 
grau, registrada no Ministério do Trabalho e Emprego sob a carta sindical sob n° 108 P 019 A 1987, 
pessoa juritika de direito privado, inscrita no Ministério da Fazenda sob o CNP) n°. 04.673.695/0001-23, 
com sede na Rua Professora Cedida Pedrosa, n°. 669, Conjunto Canal, Alvorada I, CEP 69.048-340, 
endereço eletrónko: contatoesimeam.org, neste ato representado por seu Presidente eleito Dr. Mario 
Rubens Macedo Vianna, brasileiro, casado, médico, servidor público, RG n° 425943 M.MAR RJ, CPF n°. 
569.093.307-49, residente e domiciliado na Avenida Professor Nilton Uns, n° 900, C.ondominio Via 
Veneto, casa n° 38, CEP 69,058-300- Manaus- Amazonas. 

OUTORGADOS: MLTON ANTONIO RIVERA REYES„ brasileiro, solteiro, advogado Inscrito na OAB/AM 
sob n.° 9.851 e EDGAR PORTELA AGUIAR, brasileiro, casado, advogado inscrito na 0A13/AM sob n.° 
9.941, membros do escritório MERA REYES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA" pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita sob o CNN n° 30277.359/0001-71 com endereço eletrónico e 
profissional descrito no rodapé desta. 

PODERES: Por este instrumento particular de mandato o OUTORGANTE confere aos OUTORGADOS 
plenos poderes para o foro em geral, com a cláusula adjudichs az' ereta em qualquer Juízo, Instlincia ou 
Tribunal, podendo propor contra quem de direito as açi5es competentes e Ufana-los nas contrárias, 
seguindo uma e outras, até final decisão, usando os recursos legais e acompanhando. Conferindo-lhes, 
ainda, os poderes especiais para confessar, reconhecer a promaneis do pedido, transigir, desistir, 
renunciar sobre o direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e 
assinar declaração de hipossuficiéncia económka, conforme estabelecido no Art. 105 do Código de 
Processo Civil (Lei 13.105/2015), agindo em conjunto ou separadamente, podendo ainda substabelecer 
esta a outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, enfim, praticar todos os atos processuais que 
ache oportuno e conveniente para o fiel cumprimento deste mandato, dando tudo por bom, verdadeiro, 
firme e valioso. 

MANAUS, 30 de junho de 2020. 
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SINDICA DOS MÉDICOS DO AMAZONAS (SIMEAM) 
CNP) n°. 04.673.695/0001-23 
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Documento 2020.10000.00000.9.017354 

Data 28/07/2020 

PODER LEGISLATIVO 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO AMAZONAS 

TRAMITAÇÃO 
Documento N° 2020.10000.00000.9.017354 

Origem 

Unidade: GERENCIA DE PROTOCOLO 
Enviado por: VALERIA MARTINS DA SILVA PINHO 

Data: 28/07/2020 

Destino 

Unidade: COMISSÃO ESPECIAL DE IMPEACHMENT 

Despacho 

Motivo: 	ANALISE E PROVIDENCIAS 

Despacho: QUESTÃO DE ORDEM 



Documento 2020.10000.00000.9.017354 
Data 28/07/2020 

PODER LEGISLATIVO 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO AMAZONAS 

TRAMITAÇÃO 
Documento N° 2020.10000.00000.9.017354 

Origem 

Unidade: COMISSÃO ESPECIAL DE IMPEACHMENT 
Enviado por: CADIGE JAMEL BOHADANA 

Data: 28/07/2020 

Destino 

Unidade: PROCURADORIA GERAL 
Aos cuidados de: VANDER LAAN REIS GOES 

Despacho 

Motivo: 	ENCAMINHAMENTO 

Despacho: ENCAMINHO PARA ANÁLISE E PROVIDÊNCIA 



Documento 2020.10000.00000.9.017354 

Data 28/07/2020 

PODER LEGISLATIVO 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO AMAZONAS 

TRAMITAÇÃO 
Documento N° 2020.10000.00000.9.017354 

Origem 

Unidade: PROCURADORIA GERAL 
Enviado por: VANDER LAAN REIS GOES 

Data: 28/07/2020 

Destino 

Unidade: PROCURADORIA DE APOIO PARLAMENTAR 
Aos cuidados de: GERSON DIOGO DA SILVA VIANA 

Despacho 

Motivo: ENCAMINHAMENTO 

Despacho: SR. PROCURADOR. 



PODER LEGISLATIVO 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO AMAZONAS 

PROCURADORIA GERAL 

Parecer n° 148/2020 

Assunto: Questão de Ordem com fundamento nos art. 176 c/c art. 

32, III, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado 

do Amazonas, art. 28, II c/c XXI, art. 45, §2°, c/c art. 55, §20  da 

Constituição do Estado do Amazonas. 

Interessado: Sindicato dos Médicos do Amazonas (SIMEAM) 

EMENTA: 

- Questão de ordem suscitada pelo Sindicato dos 

Médicos do Amazonas (SIMEAM), cujo objeto é a 

anulação da Comissão Especial do Impeachment, que 

fora eleita pelo Plenário da ALEAM, não podendo a 

presidente ou a comissão desfazer um ato emanado do 

órgão máximo de deliberação do parlamento, 

especialmente se tal órgão (o plenário) agiu dentro das 

suas competências constitucionais. 

- Ilegitimidade ativa do suscitante, por não ser ator na 

relação processual formada nos autos das Denúncias 

ns. 3 e 4, de 2020. Isto é, não ser o autor das denúncias, 

não ser um dos denunciados, muito menos se tratar de 

parlamentar. 
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PODER LEGISLATIVO 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO AMAZONAS 

PROCURADORIA GERAL 

De toda forma, invoca-se como fundamento da 

questão de ordem dispositivos que não se prestam a 

esse fim, especialmente por não apontar o 

descumprimento de quaisquer normas procedimentais 

na condução das Denúncias ns. 3 e 4, de 2020. 

Especula-se a suposta participação de deputados 

como testemunhas ou "comparsas"  do Governador 

do Estado em ato ilícitos sob investigação no âmbito 

do Superior Tribunal de Justiça, o que os impediria de 

intervir no processo de impedimento, nos termos do 

art. 36, b, da Lei n. 1.079/50. 

Interpretação que não encontra amparo no 

dispositivo invocado, ao passo que o inciso deve ser 

interpretado em consonância com o caput do artigo, 

cuja norma veda a participação de deputados somente 

quando é testemunha nos autos do próprio processo 

do crime de responsabilidade que esteja em análise no 

parlamento, a fim de que ele não seja testemunha e 

juiz da mesma causa. 

Hipóteses típicas de suspeição e impedimentos 

previstas na legislação processual e aplicáveis aos 

magistrados não se estendem aos parlamentares no 
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PODER LEGISLATIVO ASSEMBLEIA LEGISI„ATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS 
PROCURADORIA GERAL 

processo de impeachment, conforme decidiu o STF na 

ADPF 378 e no MS 21.623. 

Deliberar a presente questão de ordem consistiria em 

criar novas hipóteses de impedimento ou suspeição 

não previstas na lei federal especial, o que nem o 

Plenário da ALEAM poderia fazer, tampouco a 

Presidente da Comissão Especial ou a própria 

Comissão Especial. 

Questão de ordem que não deve ser conhecida e 

deve ser arquivada, sem qualquer deliberação. 

Diligências subsidiárias requeridas devem ser 

formuladas ao titular da ação penal, no caso o 

Ministério Público com atuação junto ao Superior 

Tribunal de Justiça, não sendo papel da comissão 

atuar nesse sentido. 

PARECER 

Cuida-se de petição protocolizada pelo Sindicato dos 

Médicos do Amazonas (SIMEAM) denominada de questão de 

ordem cujo objeto é anulação da "comissão do processo de 

Impeachment instaurado contra o Governador e Vice-Governador 

Página 3 

ÃRQUIV6';ASSJNADO DIGITALMENTE P01 Av. Mário Ypiranga Monteiro, ng 3.950 75.d, ,Pn 10ç11ec ic 1 n..dp A,1!?,1 r:1 tprrio 

: (GÈWg6N díciob DA áLVÀ MA,NAT:j15:k0C.11,',2ADCF3. 2..L..' CEP 69.os . 	 , 	844.761.502-25 EM 29/07/2020 11 .08. 

ri o assembie,‘ ARAY-3OLN:áiR'Àf'gávA'NT-Es- PFíO,Cq.,:DOR‘,,?' ".,,-5j..4:756:812.292=53''EM 29107/2020 12:07:E 



PODER LEGISLATIVO 
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ESTADO DO AMAZONAS 
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do Estado do Amazonas e, consequentemente, seja instaurada nova 

eleição da comissão, com exclusão dos Deputados Estaduais 

evolvidos nas supostas infrações criminosas sobreditas". 

Aponta, como fundamento da questão de ordem, os 

artigos 176 c/c 32, III, do Regimento Interno da Assembleia 

Legislativa do Estado do Amazonas; artigos 28, II c/c XXI, 45, §2°, 

c/c 55, §2° da Constituição do Estado do Amazonas. 

Argumenta, ipsis litteris: 

"O Superior Tribunal de Justiça (STJ) autorizou 

que a Polícia Federal (PF) realizasse busca e apreensão 

durante a "Operação Sangria". Foi apreendida uma 

comprometedora lista, revelando fortíssimos indícios 

de recebimento de propina envolvendo o Gabinete do 

Governo e Deputados Estaduais do Amazonas, entre 

eles: a Deputada Joana Darc; a Deputada Mayara 

Pinheiro; o Deputado Saulo Vianna; a Deputada 

Terezinha Ruiz; o Deputado Belarmino Lins (vulgo 

Belão); o Deputado Carlinhos Bessa; o Deputado 

Roberto Cidade e o Deputado Abdala Fraxe. 

Reportagens jornalística (sic) anexadas. Convém 

registrar que o inquérito, autorizado pelo STJ, marcha 

em segredo de Justiça. Mas não resta a menor sombra 
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ASSFMBLEIA LEGIS1.ATIVA DO 

ESTADO DO AMAZONAS 

PROCURADORIA GERAL 

de dúvidas de que os Deputados Estaduais elencados 

acima, no mínimo, serão ouvidos na condição de 

testemunhas. Dai por que eles não poderão atuar em 

nenhuma das fases do processo de Impeachment 

instaurado contra o Governador e Vice-Governador 

do Estado do Amazonas, sob pena de contrariar a 

regra do artigo 36 da Lei n° 1.079/50 (Lei do 

Impeachment). 

Art. 36. Não pode interferir, em nenhuma 

fase do processo de responsabilidade do 

Presidente da República ou dos Ministros de 

Estado, o deputado ou senador; a) que tiver 

parentesco consangüíneo ou afim, com o acusado, 

em linha reta; em linha colateral, os irmãos 

cunhados, enquanto durar o cunhado, e os primos 

co-irmãos; b) que, como testemunha do processo 

tiver deposto de ciência própria 

Além de violar o artigo 36 da Lei n° 1.079/50, 

entendemos que afronta o princípio do devido 

processo legal (artigo 5o , LIV, CF) permitir que 

possíveis comparsas se protejam no processo de 
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PROCURADORIA GERAL 

Impeachment. Trata-se de um conjunto de pessoas 

que, segundo a Polícia Federal, vinham realizando 

reiteradas práticas criminosas. A imparcialidade do 

Impeachment precisa ser resguardada. Não é razoável 

crer na lisura de um processo contaminado por 

interesses espúrios das autoridades envolvidas em 

ditos escândalos. A Administração Pública deve 

obediência aos princípios de legalidade, 

impessoalidade e moralidade (artigo 37, caput, CF), de 

sorte que o impedimento da atuação dos aludidos 

Deputados Estaduais no processo de Impeachment 

reforçará o desejo constitucional de que ninguém está 

acima da lei, sobretudo as autoridades públicas." 

Subsidiariamente, pede que seja expedido ofício ao 

STJ: 

Enviar a cópia do inquérito referente à 

Operação Sangria; 

Informar se a Lista com Nomes de 

Deputados já chegou ao conhecimento de 

Sua Excelência e se há previsão para serem 

ouvidos; 
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO AMAZONAS 

PROCURADORIA GERAL 

Se serão ouvidos na condição de 

testemunha ou de investigados; 

Se há previsão para serem ouvidos; 

O documento foi recebido pela Comissão Especial do 

Impeachment, em seguida autuado e encaminhado ao Procurador-

Geral da ALEAM, o qual por sua vez o distribuiu para este 

subscritor. 

É o relatório. Passo a apreciação da questão jurídica. 

De início, registre-se a evidente ilegitimidade ativa do 

Sindicato dos Médicos do Amazonas (SIMEAM) em suscitar questão 

de ordem, por não se tratar do autor das denúncias, nem dos 

denunciados, tampouco figurar como parlamentar e, portanto, juiz 

nesse processo. 

De toda forma, ainda que parte legítima fosse, a 

questão de ordem não merece prosperar, não devendo ser 

conhecida, como passo a opinar. 

A questão de ordem é um instituto, inicialmente, de 

índole tradicional dos parlamentos e dos tribunais, posteriormente 

positivado em diversos regimentos e leis processuais, destinado ao 

questionamento da inobservância de determinada norma 

procedimental. 
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No caso dos autos, o interessado invoca como 

fundamentos os dispositivos os artigos 176 c/c 32, III, do Regimento 

Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, artigos 

28, II c/c XXI, 45, §2°, c/c 55, §2° da Constituição do Estado do 

Amazonas. 

Transcrevo-os: 

REGIMENTO INTERNO 

Art. 32. O Presidente de Comissão exerce, no que 

couber, atribuições assemelhadas as do Presidente da 

Assembleia, nos termos deste Regimento, e ainda: 

III - resolver questão de ordem; 

Art. 176. Qualquer cidadão, partido político, 

associação ou entidade que represente segmento da 

sociedade civil pode formular representação contra o 

Governador, Vice-Governador, Secretários de Estado, 

Procurador-Geral de Justiça, Procurador-Geral do 

Estado ou Defensor Público Geral pela prática de 

crime de responsabilidade, perante a Assembleia 

Legislativa 
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CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO AMAZONAS 

Art. 28. É da competência exclusiva da 

Assembleia Legislativa: 

II - eleger sua Mesa e constituir suas Comissões; 

XXI - processar e julgar o Governador e o Vice-

Governador, nos crimes de responsabilidade, e os 

Secretários de Estado, nos crimes da mesma natureza 

conexos com aqueles; 

Art. 45. Os Poderes Legislativo, Executivo e 

Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de 

controle interno com a finalidade de: 

§2° Qualquer cidadão, partido político, associação 

ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, 

denunciar irregularidade ou ilegalidade perante o 

Tribunal de Contas do Estado. 

Art. 55. São crimes de responsabilidade os atos do 

Governador que atentem contra a Constituição da 

República e do Estado e, especialmente, contra: 
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§2° Qualquer cidadão poderá denunciar o 

Governador perante a Assembleia Legislativa, por 

crime de responsabilidade. 

Em atenta leitura dos dispositivos invocados, observa-

se que nenhum deles prevê quaisquer procedimentos que tenha sido 

descumprido pelo Plenário ou Comissão Especial da Assembleia 

Legislativa do Estado do Amazonas. 

Explicita-se: 

O artigo 32, III, do Regimento Interno - RI/ALEAM se 

limita a dizer que é atribuição do Presidente da Comissão dirimir 

questão de ordem. Por certo, nos casos de descumprimento de 

preceito do próprio regimento. 

O artigo 176 do RI/ALEAM prevê os legitimados 

ativos para formulação de denúncia perante o Poder Legislativo por 

crime de responsabilidade contra as autoridades nele elencados. 

Este dispositivo encontra-se, inclusive, com a eficácia 

suspensa, em razão da concessão de medida cautelar pelo Tribunal 

de Justiça do Estado do Amazonas nos autos da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade n° 4002725-08.2020.8.04.0000, proposta pelo 

Deputado Dr. Gomes e de relatoria do Desembargador Wellington 

José de Araújo. 
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Já o artigo 28, incisos II e XXI, da Constituição do 

Estado do Amazonas - CE/AM, trata da competência exclusiva da 

Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. 

O artigo 45, §2°, da CE/AM cuida da possibilidade de 

denúncias por irregularidade ou ilegalidade perante o Tribunal de 

Contas do Estado do Amazonas, que em nada se confunde com a 

ALEAM. 

Por fim, o artigo 55, §2°, da CE/AM trata sobre a 

legitimidade ativa para formulação de denúncia por crime de 

responsabilidade contra o Chefe do Poder Executivo perante o 

Legislativo. 

O descumprimento de tais preceitos, nem mesmo em 

tese, cogita-se, uma vez que não foram utilizados em qualquer ato 

decisório relacionados às Denúncias ns. 03 e 04, de 2020. 

Isso porque, em reiteradas manifestações da 

Procuradoria desta Casa, tem-se esclarecido a impossibilidade de se 

valer de qualquer norma estadual, quer seja o Regimento Interno, 

quer seja a Constituição do Amazonas, para o processamento das 

denúncias formuladas por crime de responsabilidade em face dos 

Chefes do Poder Executivo amazonense, em razão da Súmula 

Vinculante n° 46, do Supremo Tribunal Federal. 

In verbis: 
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A definição dos crimes de responsabilidade e o 

estabelecimento das respectivas normas de processo e 

julgamento são de competência legislativa privativa 

da União. 

O processo de crime de responsabilidade é 

disciplinado pelas regras processuais previstas na Lei Federal 

1.079/1950, que foi recepcionada pela nova ordem constitucional 

como a lei especial de que trata o artigo 85, parágrafo único, da 

Constituição de 1988. 

Desta feita, o princípio constitucional do devido 

processo legal (art. 50, LIV, CR/88) é plenamente realizado pela 

observância das normas processuais delineadas na Lei 1.079/1950, 

bem como pelo resguardo das garantias constitucionais compatíveis 

com a natureza do processo de impeachment. 

E é no contexto da lei especial que devem ser 

analisadas a causas de impedimento na condução do processo por 

crime de responsabilidade. 

De início, deve ser ressaltada a impossibilidade de 

instauração do incidente processual de arguição de impedimento 

e/ ou suspeição em processo de crime de responsabilidade, por 

absoluta falta de previsão legal na Lei Federal 1.079/1950. 
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Como se sabe, a arguição de impedimento ou 

suspeição constitui incidente processual dentro do processo penal, e 

processa-se como exceção, nos termos dos artigos 112 c/c 95 a 111 

do CPP, em autos apartados e não suspende, em regra, o andamento 

do processo principal. 

A priori, as normas do CPP são aplicáveis 

subsidiariamente ao processo do impeachment, conforme 

estabelecem os artigos 38 e 79 da Lei 1.079/1950. 

Ocorre que o processo por crime de responsabilidade 

possui natureza político-jurídica, sendo, portanto, indissociável da 

sua tramitação o componente político, respeitadas as normas 

processuais pertinentes e, em especial, o princípio do contraditório e 

a ampla defesa (art. 50, LV, da CR/88). 

Nesse sentido, nos casos dos impedimentos do ex-

Presidente Fernando Collor e da ex-Presidente Dilma Rousseff 

competiu ao Supremo Tribunal Federal definir as balizas legais, sem 

se imiscuir no critério político presente em julgamentos desse jaez. 

No caso da ex-Presidente Dilma, o Ministro Edson 

Fachin, em seu voto no julgamento da Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF n° 378, foi 

categórico que as causas de impedimento e suspeição típicas de 

magistrados não se aplicam ao processo de impeachment. In verbis: 
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9. As causas de impedimento, suspeição e outras 

limitações impostas aos magistrados, próprias do 

processo jurisdicional, que visam à garantia de um 

juízo dotado da mais absoluta imparcialidade, não se 

compatibilizam com o processo jurídico-político do 

impeachment (grifei) 

No voto vencedor, o Ministro Luis Roberto Barroso 

lecionou: 

1. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO 

SUBSIDIÁRIA DAS HIPÓTESES DE IMPEDIMENTO 

E SUSPEIÇÃO AO PRESIDENTE DA CÂMARA 

(ITEM K DO PEDIDO CAUTELAR): Embora o art. 38 

da Lei n° 1.079/1950 preveja a aplicação subsidiária do 

Código de Processo Penal no processo e julgamento 

do Presidente da República por crime de 

responsabilidade, o art. 36 dessa Lei já cuida da 

matéria, conferindo tratamento especial, ainda que de 

maneira distinta do CPP. Portanto, não há lacuna legal 

acerca das hipóteses de impedimento e suspeição dos 

julgadores, que pudesse justificar a incidência 

subsidiária do Código. A diferença de disciplina se 
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justifica, de todo modo, pela distinção entre 

magistrados, dos quais se deve exigir plena 

imparcialidade, e parlamentares, que podem exercer 

suas funções, inclusive de fiscalização e julgamento, 

com base em suas convicções político-partidárias, 

devendo buscar realizar a vontade dos representados. 

Improcedência do pedido. (grifei) 

E concluiu: 

Item "p" (equivalente à cautelar "k"): denegação, 

para reconhecer a impossibilidade de aplicação 

subsidiária das hipóteses de impedimento e suspeição 

do CPP relativamente ao Presidente da Câmara dos 

Deputados; 

Com efeito, não se aplicam as hipóteses de 

impedimento (tampouco de suspeição) do Código de Processo Penal 

e do Código de Processo Civil, uma vez que a legislação especial, a 

Lei n° 1.079/50, dispôs expressamente sobre a questão no artigo 36. 

Este dispositivo exara: 
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Art. 36. Não pode interferir, em nenhuma fase do 

processo de responsabilidade do Presidente da 

República ou dos Ministros de Estado, o deputado ou 

senador; 

que tiver parentesco consangüíneo ou afim, 

com o acusado, em linha reta; em linha colateral, os 

irmãos cunhados, enquanto durar o cunhado, e os 

primos co-irmãos; 

que, como testemunha do processo tiver 

deposto de ciência própria. 

No processo por crime de responsabilidade só não 

pode participar parlamentar que seja (i) parente do acusado ou (ii) 

testemunha. 

A lei dispôs de forma acertada, pois, em última 

análise, boa parte do parlamento seria suspeito ou impedido, por 

exemplo, por pertencer a situação ou oposição declarada ao governo 

ou, ainda, amigo ou inimigo íntimo dos chefes do Executivo, 

decorrente de uma natural relação de proximidade ou 

adversariedade, e não poderiam participar do processo, caso as 

hipóteses de impedimento e suspeição típicas de magistrados 

fossem aplicadas integralmente aos parlamentares. 
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Essa questão foi exaustivamente debatida no âmbito 

do processo de impedimento da ex-Presidente Dilma Rousseff, onde 

partidos aliados ao governo à época acusavam o então Presidente da 

Câmara dos Deputados Eduardo Cunha (MDB) de parcialidade e 

questionavam diversos pontos do procedimento, motivo pelo qual 

foram enfrentadas pelo Poder Judiciário. 

Ainda no voto do Ministro Luis Roberto Barroso, 

extrai-se: 

O requerente pede que seja dada interpretação 

conforme a Constituição ao art. 19 da Lei n° 

1.079/1950, com efeitos ex tunc, para fixar a 

interpretação segundo a qual o Presidente da Câmara 

dos Deputados apenas pode praticar o ato de 

recebimento da acusação contra a Presidente da 

República se não incidir em qualquer das hipóteses de 

impedimento ou suspeição. Afirma que o atual 

Presidente da Câmara dos Deputados é alvo de 

representação pelo cometimento de infração no âmbito 

da Comissão de Ética, cuja instauração depende de 

decisão colegiada da qual participariam Deputados 

integrantes do partido da Presidente. Essa situação 

representaria um contexto de suspeição, capaz de 
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inabilitar o Presidente da Câmara dos Deputados para 

tomar a decisão de receber o processo de 

impeachment . 

Embora o art. 38 da Lei n° 1.079/1950 reconheça a 

aplicação subsidiária do Código de Processo Penal ao 

processo e julgamento do Presidente da República por 

crime de responsabilidade, somente estarão 

impedidos de funcionar nesse processo os 

parlamentares que se encontram nas situações 

previstas no art. 36 da mesma lei, não se aplicando 

subsidiariamente as hipóteses de impedimento e 

suspeição previstas no CPP. E isso por três razões. 

Em primeiro lugar, é incabível a equiparação 

entre magistrados, dos quais se deve exigir plena 

imparcialidade, e parlamentares, que devem exercer 

suas funções com base em suas convicções político-

partidárias e pessoais e buscar realizar a vontade dos 

representados. Em segundo lugar, a aplicação 

subsidiária pressupõe ausência de previsão 

normativa na lei, o que não ocorre em relação à Lei 

n° 1.079/1950, que estabelece os casos de 

impedimento no art. 36. Por fim, embora a Lei de 

Crimes de Responsabilidade não estabeleça 

hipóteses de suspeição, não há que se falar em 
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lacuna legal. É compreensível que o legislador tenha 

fixado, apenas e excepcionalmente, casos de 

impedimento, dado o fato de que o processo de 

impeachment ocorre no âmbito do Legislativo, onde 

divergências, embates e acusações ganham lugar 

cotidianamente. 

A propósito, na ocasião do processo por crime de 

responsabilidade do Presidente Fernando Collor, 

durante a tramitação no Senado, foram suscitados o 

impedimento e a suspeição de 28 Senadores. A 

questão chegou ao STF por meio de Mandado de 

Segurança impetrado pelo próprio ex-Presidente (MS 

21.623, Rel. Min. Carlos Velloso, j. em 17.12.1992). 

Esta Corte entendeu, no entanto, que, embora o 

processo de impeachment seja de natureza político-

criminal, os parlamentares que dele participam não 

se submetem às rígidas regras de impedimento e 

suspeição a que estão sujeitos os órgãos do Poder 

Judiciário. Estão eles submetidos a regras jurídicas 

próprias, fixadas em lei especial, qual seja, a Lei n° 

1.079/195029. 

O decano da Corte, Ministro Celso de Melo, votou no 

mesmo sentido: 
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à inocorrência de suspeição do Senhor Eduardo 

Cunha, Presidente da Câmara dos Deputados, em 

razão do caráter estrito das hipóteses de inabilitação 

definidas, de modo taxativo , no art. 36 da Lei n° 

1.079/50, eis que inaplicáveis , subsidiariamente, as 

regras de impedimento / suspeição previstas no CPP. 

Vale referir, no ponto, que esse entendimento tem o 

beneplácito de eminentes doutrinadores, como 

CARLOS MAXIMILIANO ("Comentários à 

Constituição Brasileira", vol. 11/113, nota de rodapé, 

item n. 334, 5' ed., 1954, Freitas Bastos), para quem o 

nosso ordenamento positivo, em tema de 

"impeachment", "não autorizou a excluir inimigos 

pessoais ou políticos" (grifei); 

As hipóteses de impedimento são taxativas, isto é, não 

comportam interpretação analógica ou a analogia como método de 

integração do direito, Por se tratarem de normas restritivas que 

devem ser interpretadas restritivamente. 

Sobre isso, colaciona-se precedente do STF: 
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"A jurisprudência deste Supremo Tribunal 

assentou a impossibilidade de criação pela via da 

interpretação de causas de impedimento. Precedentes" 

(RHC 105.791/SP, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, 

Segunda Turma, Dje 1/2/2013) 

De mais a mais, o entendimento explicitado pela 

Suprema Corte, em sede de controle concentrado de 

constitucionalidade na ADPF 378, possui efeito erga omnes e 

vinculante, submetendo toda a administração direta e indireta da 

União, dos Estados e dos Municípios, o que abrange a Assembleia 

Legislativa do Estado do Amazonas. 

Isto é, não pode a ALEAM dispor no procedimento de 

forma diversa do sedimentado pelo STF, no que for aplicável. 

Em razão disso, revela-se a impossibilidade do uso de 

normas regimentais para instaurar incidente processual alheio ao 

processo de crime de responsabilidade. 

De todo o exposto, vislumbra-se que o requerimento 

objetiva: primeiro, criar hipótese de impedimento não prevista em 

lei; segundo, cercear parlamentares do pleno exercício do mandato 

com base em ilações, que, a toda evidência, violam a presunção de 

inocência, especialmente por não figurarem como investigados em 
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qualquer procedimento criminal vinculado com o objeto das 

Denúncias ns. 3 e 4 de 2020. 

É importante ressaltar que o requerimento e a questão 

de ordem são instrumentos para solução de questões normativas de 

competência do estado, não sendo o caso do processo de 

impeachment. 

Outrossim, a Comissão Especial fora eleita pelo 

Plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, não 

podendo a presidência da comissão ou a própria comissão desfazer 

ato que extrapola sua competência. 

De toda forma, ainda que fosse o Plenário a tentar 

afastar deputados por suposta parcialidade (suspeição ou 

impedimento) não poderia fora das hipóteses do artigo 36 da Lei n. 

1.079/50. 

Nesse sentido, invoca o suscitante tal dispositivo de 

maneira que não encontra amparo em nenhuma das interpretações 

possíveis. 

Cogita-se na petição: "Convém registrar que o 

inquérito, autorizado pelo STJ, marcha em segredo de Justiça. Mas 

não resta a menor sombra de dúvidas de que os Deputados 

Estaduais elencados acima, no mínimo, serão ouvidos na condição 

de testemunhas.". 
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Mais adiante coloca os deputados como "comparsas" 

em uma linguagem tecnicamente inadequada, ao afirmar: "Além de 

violar o artigo 36 da Lei n° 1.079/50, entendemos que afronta o 

princípio do devido processo legal (artigo 5o, LIV, CF) permitir que 

possíveis comparsas se protejam no processo de Impeachment". 

Especula-se que alguns deputados serão testemunhas 

nas eventuais investigações em curso perante o STJ contra o Chefe 

do Poder Executivo, e por isso não poderiam interferir no processo 

por crime de responsabilidade. 

Ora, tal interpretação não encontra amparo no 

dispositivo invocado. 

Diz-se: 

Art. 36. Não pode interferir, em nenhuma fase do 

processo de responsabilidade do Presidente da 

República ou dos Ministros de Estado, o deputado ou 

senador; 

b) que, como testemunha do processo tiver 

deposto de ciência própria. 

O inciso deve ser interpretado em consonância com o 

caput do artigo. Com  efeito, não pode atuar em nenhuma fase do 

processo do impeachment o parlamentar que for testemunha no 
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próprio processo por crime de responsabilidade, sob pena de ser 

testemunha e juiz da mesma causa, o que aí sim restaria inconteste a 

parcialidade. 

De mais a mais, as hipóteses de impedimento são 

dispostas de forma taxativa no artigo 36 da Lei 1.079/1950, que se 

baseia na qualificação do parlamentar como testemunha do 

processo ou como detentor de grau de parentesco em relação ao(s) 

denunciado(s), conforme decido na ADPF 378. 

Essas situações objetivas não demandam instauração 

do incidente processual de arguição de impedimento, já que o 

parlamentar que se enquadra nas hipóteses do art. 36 da Lei 

1.079/1950 é afastado, ipso facto, dos atos afetos ao processo. 

Em suma, trata-se de questão de ordem que versa 

sobre objeto estranho ao processo de impeachment e que não devem 

ser objeto de deliberação do Plenário, muito menos da Presidente 

da Comissão Especial ou da própria Comissão Especial, por criar 

novas hipóteses de impedimento (ou suspeição) não previstas na 

lei federal especial, o que consistiria em afronta à jurisprudência 

do STF. 

Por fim, o pedido subsidiário de diligências junto ao 

Superior Tribunal de Justiça deve ser apresentado ao Ministério 

Público com atuação junto àquela Corte, no caso a Procuradoria- 
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Geral da República, não sendo papel da Comissão Especial 

substituir o titular da ação penal. 

Em virtude do exposto, opina-se: a questão de ordem 

suscitada pelo Sindicato dos Médicos do Amazonas (SIMEAM), cujo 

objeto é a anulação da Comissão Especial do Impeachment, não 

deve ser conhecida, pois: 

a Comissão Especial fora eleita pelo Plenário da 

ALEAM, não podendo a presidente ou a comissão desfazer um ato 

emanado do órgão máximo de deliberação do parlamento, 

especialmente se tal órgão (o plenário) agiu dentro das suas 

competências constitucionais; 

a parte interessada, ou seja, o suscitante da questão 

de ordem é parte ilegítima, por não ser ator na relação processual 

formada nos autos das Denúncias ns. 3 e 4, de 2020. Isto é, não ser o 

autor das denúncias, não ser um dos denunciados, muito menos se 

tratar de parlamentar; 

os dispositivos invocados como fundamento da 

questão de ordem não se prestam a esse fim, especialmente por não 

apontar o descumprimento de quaisquer normas procedimentais na 

condução do processamento das Denúncias ns. 3 e 4, de 2020, pela 

Comissão; 

a especulação sobre a suposta participação de 

deputados como testemunhas ou "comparsas" do Governador do 
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Estado em atos ilícitos sob investigação no âmbito do Superior 

Tribunal de Justiça, não é causa para impedir a intervenção de 

deputados no processo de impedimento, nos termos do art. 36, b, da 

Lei n. 1.079/50, especialmente pelo suscitante não ter juntado 

qualquer prova, bem como em razão do princípio da presunção de 

inocência; 

a interpretação adequada do art. 36, b, da Lei n. 

1.079/50, considerando que o inciso deve ser interpretado em 

consonância com o caput do artigo, é que a norma veda a 

participação de deputados somente quando é testemunha nos autos 

do próprio processo do crime de responsabilidade que esteja em 

análise no parlamento, a fim de que ele não seja testemunha e juiz 

da mesma causa; 

as hipóteses típicas de suspeição e impedimentos 

previstas na legislação processual e aplicáveis aos magistrados não 

se estendem aos parlamentares no processo de impeachment, 

conforme decidiu o STF na ADPF 378 e no MS 21.623, já que os 

deputados podem atuar por convicções políticas e partidárias em 

processos desse jaez; 

a deliberação da presente questão de ordem 

consistiria em criar novas hipóteses de impedimento ou suspeição 

não previstas na lei federal especial, o que nem o Plenário da 
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ALEAM poderia fazê-lo, tampouco a Presidente da Comissão 

Especial ou a própria Comissão Especial; 

Assim, repise-se, a presente questão de ordem não 

deve ser conhecida e deve ser de plano arquivada, sem qualquer 

deliberação. 

Por fim, as diligências subsidiárias requeridas devem 

ser formuladas ao titular da ação penal, no caso o Ministério Público 

com atuação junto ao Superior Tribunal de Justiça, não sendo papel 

da comissão atuar nesse sentido. 

É o parecer. 

Manaus, 29 de julho de 2020 

Gerson Diogo da Silva Viana 

Procurador da Aleam, 

designado para assessorar a Comissão Especial do Impeachment 

Sarah Oliveira Cervantes 

Procuradora da Aleam, 

designada para assessorar a Comissão Especial do Impeachment 
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COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A DAR PARECER SOBRE AS DENÚNCIAS CONTRA OS 
SENHORES GOVERNADOR E VICE-GOVERNADOR DO ESTADO POR CRIME DE 
RESPONSABILIDADE, OFERECIDA PELOS SENHORES MARIO RUBENS MACEDO VIANNA 
E PATRICIA DEL PILAR SUAREZ SICCHAR 

Memorando n. 018/2020 — CEI2020 

Manaus, 29 de julho de 2020. 

A Sua Senhoria o Senhor 
DR VANDER LAAN REIS GOES 
Procurador Geral da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas 

Assunto: Encaminhamento de Questões de Ordem para análise e parecer 

Senhor Procurador, 

Na condição de Presidente da Comissão Especial do Impeachment, ao 

tempo em que o cumprimento, encaminho para análise e parecer, questões de ordem 

suscitadas pelo Sindicato dos Médicos do Amazonas (SIMEAM) e pelo Senhor Mário 

Rubens Macedo Vianna, no processo de impeachment em tramitação contra do 

Governador e do Vice-Governador do Estado do Amazonas. 

Atenciosamente, 

DEPUTADA ALESSANDRA CAMPÊLO - MDB 
PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DO IMPEACHMENT 

Av. Mário Ypiranga Monteiro, n.9- 3.950 - Ed. Dep. José de Jesus Lins de Albuquerque - Parque Dez 
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À EXCELENTÍSSIMA SENHORA PRESIDENTE DA COMISSÃO DE IMPEACHMENT 

QUESTÃO DE ORDEM 

MARIO RUBENS MACEDO VIANNA, brasileiro, médico, casado, portador do CFPF 

n2 569.093.307-49, Título Eleitoral 068780870361, Seção 428, Zona 01, já devidamente 

qualificado nos autos, por meio de seu advogado, vem à presença de Vossa Excelência 

apresentar QUESTÃO DE ORDEM, com base no art. 176, c/c art. 32, III, do Regimento 

Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, art. 28, II c/c XXI, art. 45, 

§22, c/c art. 55, §22 da Constituição do Estado do Amazonas, pelos fatos e 

fundamentos seguintes. 

Quando a "Operação Sangria" foi realizada, devidamente autorizada pelo 

Superior Tribunal de Justiça, a Polícia Federal apreendeu uma Lista com nomes de 

Deputados, que supostamente teriam ligações suspeitas, em tese, com o Governador 

do Estado. A Lei n° 1,079/50 (Lei do Impeachment) estabelece o seguinte: 

Art. 36. Não pode interferir, em nenhuma fase do 

processo de responsabilidade do Presidente da 

República ou dos Ministros de Estado, o deputado ou 

senador; 

que tiver parentesco consangüíneo ou afim, com o 

acusado, em linha reta; em linha colateral, os irmãos 

cunhados, enquanto durar o cunhado, e os primos 

co-irmãos; 

que, como testemunha do processo tiver deposto 

de ciência própria. 

Segundo a Lei do Impeachment, os parlamentares que figurarem como 

acusados ou testemunhas, não poderão funcionar em nenhuma fase do processo de 

responsabilidade. 

Depois de realizadas as buscas e apreensões e as prisões temporárias da 

denominada OPERAÇÃO SANGRIA, determinada pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

e levada a efeito pela POLÍCIA FEDERAL, a CNN, em 3 de julho de 2020, publicou a 

seguinte matéria: PF encontra lista com percentuais no gabinete do Governador do 

Amazonas.' Trecho da reportagem é transcrito adiante: 

Também foi encontrada uma folha de papel com os 

nomes Joana, Roberto, Bessa, Mayara, Teresinha, 

Saulo e Abdala, com "5%" escrito ao lado. O apelido 

Disponível em https://www.cnnbrasil.com.brinacional/2020/07/03/of-encontra-lista-com-nomes-e-
percentuais-no-gabinete-do-governador-do-amazonas,  consulta em 16/07/2020. 

• 



"Belão" também é citado. Uma das linhas dos 
investigadores é descobrir se esses nomes se referem 
a deputados estaduais do Amazonas cujo primeiros 
nomes coincidem com os do manuscrito. Belarmino 

Lins é deputado estadual no Amazonas e tem Belão 

como apelido. 

Vários jornais locais2  repercutiram o fato: 

Na lista, escrita a mão, aparecem os nomes dos 

deputados Joana Darc, que é líder do governo na ALE; 

Mayara Pinheiro; Saulo Vianna; Terezinha Ruiz; Belão 

(Belarmino Lins); Carlinhos Bessa, Roberto Cidade e 

Abdala Fraxe. No final da lista aparece escrito o 

percentual de 5%. Todos os deputados da lista são 

ligados a base governista. 

Tais deputados deverão funcionar como testemunha no processo. Ainda não há 

como precisar se eles já foram ouvidos, como investigados ou como testemunhas, uma 

vez que o processo tramita em segredo de justiça. O fato é que eles necessariamente 

prestarão depoimento como testemunhas. 

Aliás, Excelência, pode até já terem sido chamados a funcionar como 

testemunhas do processo, mas como o feito tramita em segredo de justiça, não se 

pode afirmar categoricamente tal fato. A despeito disso, se não forem atuar como 

testemunha, virarão, certamente, investigados. Daí porque não possuem a 

necessária isenção para participar do processo de impedimento. 

Logo, como eles não podem funcionar em qualquer fase do processo, 

necessária a realização de nova comissão, excluindo-se os deputados 

impedidos/suspeitos. 

Caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, deve ser enviado ofício 

ao SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, para informar a condição dos deputados 

constantes na lista: se funcionarão como testemunhas ou investigados. 

Assim, REQUER a Vossa Excelência, com base nos dispositivos anteriormente 

citados o recebimento e julgamento da QUESTÃO DE ORDEM, para realizar nova 

eleição da comissão, excluindo-se os deputados que constam seus nomes na lista 

apreendida pela POLÍCIA FEDERAL. 

Caso assim não entenda, receber e julgar a QUESTÃO DE ORDEM, e, para 

manter a lisura no procedimento, expedir Ofício ao Superior Tribunal de Justiça, 

nomeadamente ao Ministro Francisco Falcão, para as seguintes providências: 

1- Enviar a cópia do inquérito referente à Operação Sangria; 

2  Disponível em https://d24am.com/riolitica/pf-encontra-lista-com-nomes-de-deputados-no-gabinete-

de-wilson-lima/,  consulta em 16/07/2020. 



Informar se a Lista com Nomes de Deputados já chegou ao conhecimento 

de Sua Excelência e se há previsão para serem ouvidos; 

Se serão ouvidos na condição de testemunha ou de investigados; 

Se há previsão para serem ouvidos; 

Nestes termos, pede deferimento. 

Manaus, 29 de julho de 2020. 

114rio Rubens Macedo Vianna 
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Parecer n° 149/2020 

Assunto: Questão de Ordem com fundamento nos art. 176 c/c art. 

32, III, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado 

do Amazonas, art. 28, II c/c XXI, art. 45, §2°, c/c art. 55, §2° da 

Constituição do Estado do Amazonas. 

Interessado: Mário Rubens Macedo Vianna 

EMENTA: 

- Questão de ordem suscitada pelo Sr. Mário Rubens 

Macedo Vianna, cujo objeto é a anulação da Comissão 

Especial do Impeachment, que fora eleita pelo Plenário 

da ALEAM, não podendo a presidente ou a comissão 

desfazer um ato emanado do órgão máximo de 

deliberação do parlamento, especialmente se tal órgão 

(o plenário) agiu dentro das suas competências 

constitucionais. 

- Questão de ordem de conteúdo similar a suscitada 

pelo Sindicato dos Médicos do Amazonas, cujo 

opinativo desta Procuradoria fora emitido no Parecer 

n. 148/2020, sendo o presente no mesmo sentido, pois 

onde há a mesma razão deve haver o mesmo direito. 
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De toda forma, invoca-se como fundamento da 

questão de ordem dispositivos que não se prestam a 

esse fim, especialmente por não apontar o 

descumprimento de quaisquer normas procedimentais 

na condução das Denúncias ns. 3 e 4, de 2020. 

Especula-se a suposta participação de deputados 

como testemunhas ou investigados nos inquéritos que 

tramitam contra o Governador do Estado no âmbito 

do Superior Tribunal de Justiça, o que os impediria de 

intervir no processo de impedimento, nos termos do 

art. 36, b, da Lei n. 1.079/50. 

Interpretação que não encontra amparo no 

dispositivo invocado, ao passo que o inciso deve ser 

interpretado em consonância com o caput do artigo, 

cuja norma veda a participação de deputado somente 

quando é testemunha nos autos do próprio processo 

do crime de responsabilidade que esteja em análise no 

parlamento, a fim de que ele não seja testemunha e 

juiz da mesma causa. 

Hipóteses típicas de suspeição e impedimentos 

previstas na legislação processual e aplicáveis aos 

magistrados não se estendem aos parlamentares no 
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processo de impeachment, conforme decidiu o STF na 

ADPF 378 e no MS 21.623. 

Deliberar a presente questão de ordem consistiria em 

criar novas hipóteses de impedimento ou suspeição 

não previstas na lei federal especial, o que nem o 

Plenário da ALEAM poderia fazer, tampouco a 

Presidente da Comissão Especial ou a própria 

Comissão Especial. 

Questão de ordem que não deve ser conhecida e 

deve ser arquivada, sem qualquer deliberação. 

Diligências subsidiárias requeridas devem ser 

formuladas ao titular da ação penal, no caso o 

Ministério Público com atuação junto ao Superior 

Tribunal de Justiça, não sendo papel da comissão 

atuar nesse sentido, já que o suscitante é titular do 

direito de petição. 

PARECER 

Cuida-se de petição protocolizada por Mário Rubens 

Macedo Vianna denominada de questão de ordem cujo objeto é 

anulação da eleição da Comissão Especial do processo de 
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Impeachment, com a exclusão de deputados que o suscitante 

entende que não poderiam integrá-la. 

Aponta, como fundamento da questão de ordem, os 

artigos 176 c/c 32, III, do Regimento Interno da Assembleia 

Legislativa do Estado do Amazonas; artigos 28, II c/c XXI, 45, §2°, 

c/c 55, §2° da Constituição do Estado do Amazonas. 

No mais, argumentos também similares a questão de 

ordem apresentada pelo Sindicato dos Médicos do Amazonas, 

inclusive no que se refere ao pedido subsidiário. 

O documento foi recebido pela Comissão Especial do 

Impeachment, em seguida autuado e encaminhado ao Procurador-

Geral da ALEAM, o qual por sua vez o distribuiu para este 

subscritor. 

É o relatório. Passo a apreciação da questão jurídica. 

A pretensão do suscitante não merece prosperar, não 

devendo ser conhecida. 

A questão de ordem é um instituto, inicialmente, de 

índole tradicional dos parlamentos e dos tribunais, posteriormente 

positivado em diversos regimentos e leis processuais, destinado ao 

questionamento da inobservância de determinada• norma 

procedimental. 

No caso dos autos, o interessado invoca como 

fundamentos os artigos 176 c/c 32, III, do Regimento Interno da 
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Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, artigos 28, II c/c 

XXI, 45, §2°, c/c 55, §2° da Constituição do Estado do Amazonas. 

Transcrevo-os: 

REGIMENTO INTERNO 

Art. 32. O Presidente de Comissão exerce, no que 

couber, atribuições assemelhadas as do Presidente da 

Assembleia, nos termos deste Regimento, e ainda: 

III - resolver questão de ordem; 

Art. 176. Qualquer cidadão, partido político, 

associação ou entidade que represente segmento da 

sociedade civil pode formular representação contra o 

Governador, Vice-Governador, Secretários de Estado, 

Procurador-Geral de Justiça, Procurador-Geral do 

Estado ou Defensor Público Geral pela prática de 

crime de responsabilidade, perante a Assembleia 

Legislativa 

CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO AMAZONAS 
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Art. 28. É da competência exclusiva da 

Assembleia Legislativa: 

II - eleger sua Mesa e constituir suas Comissões; 

XXI - processar e julgar o Governador e o Vice-

Governador, nos crimes de responsabilidade, e os 

Secretários de Estado, nos crimes da mesma natureza 

conexos com aqueles; 

Art. 45. Os Poderes Legislativo, Executivo e 

Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de 

controle interno com a finalidade de: 

§2° Qualquer cidadão, partido político, associação 

ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, 

denunciar irregularidade ou ilegalidade perante o 

Tribunal de Contas do Estado. 

Art. 55. São crimes de responsabilidade os atos do 

Governador que atentem contra a Constituição da 

República e do Estado e, especialmente, contra: 

§2° Qualquer cidadão poderá denunciar o 

Governador perante a Assembleia Legislativa, por 

crime de responsabilidade. 
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Em atenta leitura dos dispositivos invocados, observa-

se que nenhum deles prevê quaisquer procedimentos que tenham 

sido descumpridos pelo Plenário ou Comissão Especial da 

Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. 

Explicita-se: 

artigo 32, III, do Regimento Interno - RI/ ALEAM se 

limita a dizer que é atribuição do Presidente da Comissão dirimir 

questão de ordem. Por certo, nos casos de descumprimento de 

preceito do próprio regimento. 

artigo 176 do RI/ ALEAM prevê os legitimados 

ativos para formulação de denúncia perante o Poder Legislativo por 

crime de responsabilidade contra as autoridades nele elencadas. 

Este dispositivo encontra-se, inclusive, com a eficácia 

suspensa, em razão da concessão de medida cautelar pelo Tribunal 

de Justiça do Estado do Amazonas nos autos da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade n° 4002725-08.2020.8.04.0000, proposta pelo 

Deputado Dr. Gomes e de relatoria do Desembargador Wellington 

José de Araújo. 

Já o artigo 28, incisos II e XXI, da Constituição do 

Estado do Amazonas - CE/AM, trata da competência exclusiva da 

Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. 

artigo 45, §2°, da CE/AM cuida da possibilidade de 

denúncias por irregularidade ou ilegalidade perante o Tribunal de 
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Contas do Estado do Amazonas, que em nada se confunde com a 

ALEAM. 

Por fim, o artigo 55, §2°, da CE/AM trata sobre a 

legitimidade ativa para formulação de denúncia por crime de 

responsabilidade contra o Chefe do Poder Executivo perante o 

Legislativo. 

O descumprimento de tais preceitos, nem mesmo em 

tese, cogita-se, uma vez que não foram utilizados em qualquer ato 

decisório relacionados às Denúncias ns. 03 e 04, de 2020. 

Isso porque, em reiteradas manifestações da 

Procuradoria desta Casa, tem-se esclarecido a impossibilidade de se 

valer de qualquer norma estadual, quer seja o Regimento Interno, 

quer seja a Constituição do Amazonas, para o processamento das 

denúncias formuladas por crime de responsabilidade em face dos 

Chefes do Poder Executivo amazonense, em razão da Súmula 

Vinculante n° 46, do Supremo Tribunal Federal. 

In verbis: 

A definição dos crimes de responsabilidade e o 

estabelecimento das respectivas normas de processo e 

julgamento são de competência legislativa privativa 

da União. 

Página 8 
— 

'ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE P01 
Av. Mário Ypiranga Monteiro, n° 3.950 T-F-ri-nPn -Inc6 Ípt J.irc.dIhiiri, lorn, 	P; 

CEP 69.05GERSON DIOGO DA SILVA VIANA - PROCURADOR 2°.CL - 844.761.502-25 EM 29/07/2020 18:58:1 

1/ 	assembl„sARAH OLIVEIRA CERVANTES - PROCURADOR 2a.CL - 750.812.292-53 EM 29/07/2020 19:13:4 



PODER LEGISLATIVO 
ASSEMBLEIA LEGISI ATIVA 00 

ESTADO DO AMAZONAS 

PROCURADORIA GERAL 

1 O processo de crime de responsabilidade é 

disciplinado pelas regras processuais previstas na Lei Federal 

1.079/1950, que foi recepcionada pela nova ordem constitucional 

como a lei especial de que trata o artigo 85, parágrafo único, da 

Constituição de 1988. 

Desta feita, o princípio constitucional do devido 

processo legal (art. 50, LIV, CR/88) é plenamente realizado pela 

observância das normas processuais delineadas na Lei 1.079/1950, 

bem como pelo resguardo das garantias constitucionais compatíveis 

com a natureza do processo de impeachment. 

E é no contexto da lei especial que devem ser 

analisadas a causas de impedimento na condução do processo por 

Crime de responsabilidade. 

De início, deve ser ressaltada a impossibilidade de 

instauração do incidente processual de arguição de impedimento 

e/ou suspeição em processo de crime de responsabilidade, por 

absoluta falta de previsão legal na Lei Federal 1.079/1950. 

Como se sabe, a arguição de impedimento ou 

suspeição constitui incidente processual dentro do processo penal, e 

processa-se como exceção, nos termos dos artigos 112 c/c 95 a 111 

do CPP, em autos apartados e não suspende, em regra, o andamento 

do processo principal. 
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A priori, as normas do CPP são aplicáveis 

subsidiariamente ao processo do impeachment, conforme 

estabelecem os artigos 38 e 79 da Lei 1.079/1950. 

Ocorre que o processo por crime de responsabilidade 

possui natureza político-jurídica, sendo, portanto, indissociável da 

sua tramitação o componente político, respeitadas as normas 

processuais pertinentes e, em especial, o princípio do contraditório e 

a ampla defesa (art. 50, LV, da CR/88). 

Nesse sentido, nos casos dos impedimentos do ex-

Presidente Fernando Collor e da ex-Presidente Dilma Rousseff 

competiu ao Supremo Tribunal Federal definir as balizas legais, sem 

se imiscuir no critério político presente em julgamentos desse jaez. 

No caso da ex-Presidente Dilma, o Ministro Edson 

Fachin, em seu voto no julgamento da Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF n° 378, foi 

categórico que as causas de impedimento e suspeição típicas de 

magistrados não se aplicam ao processo de impeachment. In verbis: 

9. As causas de impedimento, suspeição e outras 

limitações impostas aos magistrados, próprias do 

processo jurisdicional, que visam à garantia de um 

juízo dotado da mais absoluta imparcialidade, não se 
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compatibilizam com o processo jurídico-político do 

impeachment (grifei) 

No voto vencedor, o Ministro Luis Roberto Barroso 

lecionou: 

1. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO 

SUBSIDIÁRIA DAS HIPÓTESES DE IMPEDIMENTO 

E SUSPEIÇÃO AO PRESIDENTE DA CÂMARA 

(ITEM K DO PEDIDO CAUTELAR): Embora o art. 38 

da Lei n° 1.079/1950 preveja a aplicação subsidiária do 

Código de Processo Penal no processo e julgamento 

do Presidente da República por crime de 

responsabilidade, o art. 36 dessa Lei já cuida da 

matéria, conferindo tratamento especial, ainda que de 

maneira distinta do CPP. Portanto, não há lacuna legal 

acerca das hipóteses de impedimento e suspeição dos 

julgadores, que pudesse justificar a incidência 

subsidiária do Código. A diferença de disciplina se 

justifica, de todo modo, pela distinção entre 

magistrados, dos quais se deve exigir plena 

imparcialidade, e parlamentares, que podem exercer 

suas funções, inclusive de fiscalização e julgamento, 
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com base em suas convicções político-partidárias, 

devendo buscar realizar a vontade dos representados. 

Improcedência do pedido. (grifei) 

E concluiu: 

Item "p" (equivalente à cautelar "k"): denegação, 

para reconhecer a impossibilidade de aplicação 

subsidiária das hipóteses de impedimento e suspeição 

do CPP relativamente ao Presidente da Câmara dos 

Deputados; 

Com efeito, não se aplicam as hipóteses de 

impedimento (tampouco de suspeição) do Código de Processo Penal 

e do Código de Processo Civil, uma vez que a legislação especial, a 

Lei n° 1.079/50, dispôs expressamente sobre a questão no artigo 36. 

Este dispositivo exara: 

Art. 36. Não pode interferir, em nenhuma fase do 

processo de responsabilidade do Presidente da 

República ou dos Ministros de Estado, o deputado ou 

senador; 
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que tiver parentesco consangüíneo ou afim, 

com o acusado, em linha reta; em linha colateral, os 

irmãos cunhados, enquanto durar o cunhado, e os 

primos co-irmãos; 

que, como testemunha do processo tiver 

deposto de ciência própria. 

No processo por crime de responsabilidade só não 

pode participar parlamentar que seja (i) parente do acusado ou (ii) 

testemunha. 

A lei dispôs de forma acertada, pois, em última 

análise, boa parte do parlamento seria suspeito ou impedido, por 

exemplo, por pertencer a situação ou oposição declarada ao governo 

ou, ainda, amigo ou inimigo íntimo dos chefes do Executivo, 

decorrente de uma natural relação de proximidade ou 

adversariedade, e não poderiam participar do processo, caso as 

hipóteses de impedimento e suspeição típicas de magistrados 

fossem aplicadas integralmente aos parlamentares. 

Essa questão foi exaustivamente debatida no âmbito 

do processo de impedimento da ex-Presidente Dilma Rousseff, onde 

partidos aliados ao governo à época acusavam o então Presidente da 

Câmara dos Deputados Eduardo Cunha (MDB) de parcialidade e 
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questionavam diversos pontos do procedimento, motivo pelo qual 

foram enfrentadas pelo Poder Judiciário. 

Ainda no voto do Ministro Luis Roberto Barroso, 

extrai-se: 

O requerente pede que seja dada interpretação 

conforme a Constituição ao art. 19 da Lei n° 

1.079/1950, com efeitos ex tunc, para fixar •a 

interpretação segundo a qual o Presidente da Câmara 

dos Deputados apenas pode praticar o ato de 

recebimento da acusação contra a Presidente da 

República se não incidir em qualquer das hipóteses de 

impedimento ou suspeição. Afirma que o atual 

Presidente da Câmara dos Deputados é alvo de 

representação pelo cometimento de infração no âmbito 

da Comissão de Ética, cuja instauração depende de 

decisão colegiada da qual participariam Deputados 

integrantes do partido da Presidente. Essa situação 

representaria um contexto de suspeição, capaz de 

inabilitar o Presidente da Câmara dos Deputados para 

tomar a decisão de receber o processo de 

impeachment . 
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Embora o art. 38 da Lei n° 1.079/1950 reconheça a 

aplicação subsidiária do Código de Processo Penal ao 

processo e julgamento do Presidente da República por 

crime de responsabilidade, somente estarão 

impedidos de funcionar nesse processo os 

parlamentares que se encontram nas situações 

previstas no art. 36 da mesma lei, não se aplicando 

subsidiariamente as hipóteses de impedimento e 

suspeição previstas no CPP. E isso por três razões. 

Em primeiro lugar, é incabível a equiparação 

entre magistrados, dos quais se deve exigir plena 

imparcialidade, e parlamentares, que devem exercer 

suas funções com base em suas convicções político-

partidárias e pessoais e buscar realizar a vontade dos 

representados. Em segundo lugar, a aplicação 

subsidiária pressupõe ausência de previsão 

normativa na lei, o que não ocorre em relação à Lei 

n° 1.079/1950, que estabelece os casos de 

impedimento no art. 36. Por fim, embora a Lei de 

Crimes de Responsabilidade não estabeleça 

hipóteses de suspeição, não há que se falar em 

lacuna legal. É compreensível que o legislador tenha 

fixado, apenas e excepcionalmente, casos de 

impedimento, dado o fato de que o processo de 
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impeachment ocorre no âmbito do Legislativo, onde 

divergências, embates e acusações ganham lugar 

cotidianamente. 

A propósito, na ocasião do processo por crime de 

responsabilidade do Presidente Fernando Collor, 

durante a tramitação no Senado, foram suscitados o 

impedimento e a suspeição de 28 Senadores. A 

questão chegou ao STF por meio de Mandado de 

Segurança impetrado pelo próprio ex-Presidente (MS 

21.623, Rel. Min. Carlos Velloso, j. em 17.12.1992). 

Esta Corte entendeu, no entanto, que, embora o 

processo de impeachment seja de natureza político-

criminal, os parlamentares que dele participam não 

se submetem às rígidas regras de impedimento e 

suspeição a que estão sujeitos os órgãos do Poder 

Judiciário. Estão eles submetidos a regras jurídicas 

próprias, fixadas em lei especial, qual seja, a Lei n° 

1.079/195029. 

O decano da Corte, Ministro Celso de Melo, votou no 

mesmo sentido: 

à inocorrência de suspeição do Senhor Eduardo 

Cunha, Presidente da Câmara dos Deputados, em 
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razão do caráter estrito das hipóteses de inabilitação 

definidas, de modo taxativo , no art. 36 da Lei n° 

1.079/50, eis que inaplicáveis , subsidiariamente, as 

regras de impedimento / suspeição previstas no CPP. 

Vale referir, no ponto, que esse entendimento tem o 

beneplácito de eminentes doutrinadores, como 

CARLOS MAXIMILIANO ("Comentários à 

Constituição Brasileira", vol. 11/113, nota de rodapé, 

item n. 334, 50  ed., 1954, Freitas Bastos), para quem o 

nosso ordenamento positivo, em tema de 

"impeachment"não autorizou a excluir inimigos 

pessoais ou políticos" (grifei); 

As hipóteses de impedimento são taxativas, isto é, não 

comportam interpretação analógica ou a analogia como método de 

integração do direito, por se tratarem de normas restritivas que 

devem ser interpretadas restritivamente. 

Sobre isso, colaciona-se precedente do STF: 

"A jurisprudência deste Supremo Tribunal 

assentou a impossibilidade de criação pela via da 

interpretação de causas de impedimento. Precedentes" 
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(RHC 105.791/SP, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, 

Segunda Turma, DJe 1/2/2013) 

De mais a mais, o entendimento explicitado pela 

Suprema Corte, em sede de controle concentrado de 

constitucionalidade na ADPF 378, possui efeito erga omnes e 

vinculante, submetendo toda a administração direta e indireta da 

União, dos Estados e dos Municípios, o que abrange a Assembleia 

Legislativa do Estado do Amazonas. 

Isto é, não pode a ALEAM dispor no procedimento de 

forma diversa do sedimentado pelo STF, no que for aplicável. 

Em razão disso, revela-se a impossibilidade do uso de 

normas regimentais para instaurar incidente processual alheio ao 

processo de crime de responsabilidade. 

De todo o exposto, vislumbra-se que o requerimento 

objetiva: primeiro, criar hipótese de impedimento não prevista em 

lei; segundo, cercear parlamentares do pleno exercício do mandato 

com base em ilações, que, a toda evidência, violam a presunção de 

inocência, especialmente por não figurarem como investigados em 

qualquer procedimento criminal vinculado com o objeto das 

Denúncias ns. 3 e 4 de 2020. 

É importante ressaltar que o requerimento e a questão 

de ordem são instrumentos para solução de questões normativas de 
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competência do Estado, não sendo o caso do processo de 

impeachment. 

Outrossim, a Comissão Especial fora eleita pelo 

Plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, não 

podendo a presidência da comissão ou a própria comissão desfazer 

ato que extrapola sua competência. 

De toda forma, ainda que fosse o Plenário a tentar 

afastar deputados por suposta parcialidade (suspeição ou 

impedimento) não poderia fora das hipóteses do artigo 36 da Lei n. 

1.079/ 50. 

Nesse sentido, invoca o suscitante tal dispositivo de 

maneira que não encontra amparo em nenhuma das interpretações 

possíveis. 

Cogita-se na petição que eventualmente deputados 

poderiam ser testemunhas ou investigados no inquérito que tramita 

contra o Governador do Estado no Superior Tribunal de Justiça. 

Todavia, não coleciona qualquer documento, limitando-se a 

argumentar que os autos tramitam em segredo de justiça. De toda 

forma, defende que tais deputados //poderão", "serão", "virarão" 

testemunhas ou investigados e não poderiam atuar no 

processamento do impeachment, com fundamento no art. 36, b, da 

Lei n. 1.079/50. 
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Ora, tal interpretação não encontra amparo no 

dispositivo invocado. 

Diz-se: 

Art. 36. Não pode interferir, em nenhuma fase do 

processo de responsabilidade do Presidente da 

República ou dos Ministros de Estado, o deputado ou 

senador; 

b) que, como testemunha do processo tiver 

deposto de ciência própria. 

O inciso deve ser interpretado em consonância com o 

caput do artigo. Com  efeito, não pode atuar em nenhuma fase do 

processo do impeachment o parlamentar que for testemunha no 

próprio processo por crime de responsabilidade, sob pena de ser 

testemunha e juiz da mesma causa, o que aí sim restaria inconteste a 

parcialidade. 

De mais a mais, as hipóteses de impedimento são 

dispostas de forma taxativa no artigo 36 da Lei 1.079/1950, que se 

baseia na qualificação do parlamentar como testemunha do 

processo ou como detentor de grau de parentesco em relação ao(s) 

denunciado(s), conforme decido na ADPF 378. 
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Essas situações objetivas não demandam instauração 

do incidente processual de arguição de impedimento, já que o 

parlamentar que se enquadra nas hipóteses do art. 36 da Lei 

1.079/1950 é afastado, ipso facto, dos atos afetos ao processo. 

Em suma, trata-se de questão de ordem que versa 

sobre objeto estranho ao processo de impeachment e que não devem 

ser objeto de deliberação do Plenário, muito menos da Presidente 

da Comissão Especial ou da própria Comissão Especial, por criar 

novas hipóteses de impedimento (ou suspeição) não previstas na 

lei federal especial, o que consistiria em afronta à jurisprudência 

do STF. 

Por fim, o pedido subsidiário de diligências junto ao 

Superior Tribunal de Justiça deve ser apresentado ao Ministério 

Público com atuação junto àquela Corte, no caso a Procuradoria-

Geral da República, já que o suscitante é titular do direito 

constitucional de petição, não sendo papel da Comissão Especial 

substituir o titular da ação penal ou fazer a intermediação entre o 

interessado e o Poder Judiciário. 

Em virtude do exposto, opina-se: a questão de ordem 

suscitada pelo Sr. Mário Rubens Macedo Vianna, cujo objeto é a 

anulação da Comissão Especial do Impeachment e realização de 

nova eleição, não deve ser conhecida, pois: 
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a Comissão Especial fora eleita pelo Plenário da 

ALEAM, não podendo a presidente ou a comissão desfazer um ato 

emanado do órgão máximo de deliberação do parlamento, 

especialmente se tal órgão (o plenário) agiu dentro das suas 

competências constitucionais; 

a parte interessada limitou-se a especular que 

alguns deputados seriam testemunhas ou investigados em 

investigação alheia ao processo de impedimento, sem juntar 

qualquer documento ou comprovação das suas alegações, o que 

afronta a presunção de inocência e o devido processo legal, sendo 

indevida a limitação do exercício da atividade parlamentar de forma 

tão temerária e sem fundamento; 

os dispositivos invocados como fundamento da 

questão de ordem não se prestam a esse fim, especialmente por não 

apontar o descumprimento de quaisquer normas procedimentais na 

condução do processamento das Denúncias ns. 3 e 4, de 2020, pela 

Comissão; 

a especulação sobre a suposta participação de 

deputados como testemunhas ou investigados, juntamente com o 

Governador do Estado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, 

não é causa para impedir a intervenção de deputados no processo 

de impedimento, nos termos do art. 36, b, da Lei n. 1.079/50; 
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a interpretação adequada do art. 36, b, da Lei n. 

1.079/50, considerando que o inciso deve ser interpretado em 

consonância com o caput do artigo, é que a norma veda a 

participação de deputados somente quando é testemunha nos autos 

do próprio processo do crime de responsabilidade que esteja em 

análise no parlamento, a fim de que ele não seja testemunha e juiz 

da mesma causa; 

as hipóteses típicas de suspeição e impedimentos 

previstas na legislação processual e aplicáveis aos magistrados não 

se estendem aos parlamentares no processo de impeachment, 

conforme decidiu o STF na ADPF 378 e no MS 21.623, já que os 

deputados podem atuar por convicções políticas e partidárias em 

processos desse jaez; 

a deliberação da presente questão de ordem 

consistiria em criar novas hipóteses de impedimento ou suspeição 

não previstas na lei federal especial, o que nem o Plenário da 

ALEAM poderia fazê-lo, tampouco a Presidente da Comissão 

Especial ou a própria Comissão Especial; 

Assim, repise-se, a presente questão de ordem não 

deve ser conhecida e deve ser de plano arquivada, sem qualquer 

deliberação. 

Por fim, as diligências subsidiárias requeridas devem 

ser formuladas ao titular da ação penal, no caso o Ministério Público 
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com atuação junto ao Superior Tribunal de Justiça, não sendo papel 

da comissão atuar nesse sentido. 

É o parecer. 

Manaus, 29 de julho de 2020 

Gerson Diogo da Silva Viana 

Procurador da Aleam, 

designado para assessorar a Comissão Especial do Impeachment 

Sarah Oliveira Cervantes 

Procuradora da Aleam, 

designada para assessorar a Comissão Especial do Impeachment 
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COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A DAR PARECER SOBRE AS DENÚNCIAS CONTRA 
OS SENHORES GOVERNADOR E VICE-GOVERNADOR DO ESTADO POR CRIME DE 
RESPONSABILIDADE, OFERECIDA PELOS SENHORES MARIO RUBENS MACEDO 
VIANNA E PATRÍCIA DEL PILAR SUAREZ SICCHAR 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA COMISSÃO ESPECIAL 

DECISÃO N° 01/2020 (em bloco) 

Manaus, 30 de julho de 2020. 

Interessados: SINDICATO DOS MÉDICOS DO AMAZONAS (SIMEAM), 

entidade sindical de primeiro grau, registrada no Ministério do Trabalho e Emprego sob 

a carta sindical sob o n°. 108 P 019 A 1987, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 

no Ministério da Fazenda sob o CNPJ n° 04.673.695/0001-23, com sede na Rua 

Professora Cacilda Pedrosa, n° 669, Conjunto Canaã, Alvorada I, CEP 69.048-340 e 

MARIO RUBENS MACEDO VIANNA, brasileiro, médico, casado, portador do CPF 

n° 569.093.307-49, Título Eleitoral n°06878087361, Seção 428, Zona 01. 

Assunto: Questões de ordem, com base no art. 176, c/c art. 32, III, do Regimento 

Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, art. 28, II c/c XXI, art. 45, § 

2°, c/c art. 55, § 2° da Constituição do Estado do Amazonas. 

Retornam os autos a esta Presidência, após análise e parecer da 

Procuradoria desta Casa Legislativa, para manifestação quanto às questões de ordem 

suscitadas pelos interessados em epígrafe. 

O Sindicato dos Médicos do Amazonas (SIMEAM) suscitou, por meio de 

questão de ordem, a anulação da Comissão Especial do Impeachment, eleita pelo 

Plenário da ALEAM, visando à exclusão de Deputados Estaduais por suposta 

participação como testemunhas ou "comparsas" do Governador do Estado em atos 

ilícitos, sob investigação no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o que os impediria 

de atuar no processo de Impeachment, com fundamento no art. 36, b, da Lei n° 

1.079/50. 
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Da mesma forma, o Sr. Mario Rubens Macedo Vianna, protocolou 

petição denominada questão de ordem, igualmente requerendo a exclusão de Deputados 

da Comissão Especial, que julga impedidos/suspeitos de integrá-la. 

Valendo-me dos argumentos exarados nos pareceres da lavra dos 

Procuradores designados para assessorar a Comissão Especial de Impeachment, Dr. 

Gerson Diogo da Silva Viana e Dra. Sarah Oliveira Cervantes, passo a expor e decidir. 

Considerando a minuciosa análise da Procuradoria, ratifico o 

entendimento emanado, não conhecendo as questões de ordem apresentadas, com 

fundamento nas razões expostas nos pareceres n° 148/2020 e 149/2020. 

Arquive-se. 

, 	Manaus, 30 de julho de 2020. 

DEPUTADA ALESSANDRA CAM PÊLO - MDB 

PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DO IMPEACHMENT 
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