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EXCELENTiSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO 
DO SUL. 

DANNY FABRiCIO CABRAL GOMES, brasileiro, divorci 
sob o n° 6.337, domiciliado em Campo Grande (MS), a 

e SORA YA VIEIRA THRONICKE, brasileira, casada, 
nscrita na OAB/MS , sob o n° 17.844 domiciliada em Campo Grande, 

vern respeitosamente 
a honrosa presenc;:a de Vossa Excelencia, com fundamento no art. 63, XVII, XIX 
e XX e no art. 90, VI, e VII e VIII da Constituic;:ao Estadual de Mato Grosso do 
Sul, bern como nos arts. 4°, V; 9°, 7 e 75, da Lei 1.07911950, apresentar 

PEDIDO DE IMPEACHMENT 

em face do Governador do Estado de Mato Grosso do Sui, Sr. REINALDO 

A, brasileiro, casado, pecuarista, inscrito no CPF/MF sob o n° 
portador da CI-RG no 64.449, podendo ser encontrado em 

S ), a A venida dos Poetas s/n°, Parque dos Poderes, 7903 1-
350, haja vista 0 solido indfcio de pratica de crimes de responsabilidade, 
conforme as razoes de fato e direito a seguir descritas, requerendo seja decretada 
a perda de seu cargo, bern como a inabilitac;:ao para exercer func;:ao publica, pelo 

prazo de oito anos. Asse~;~ati~~/MS·I 

Rua Manoellnacio de Souza 2145 

79021-190 Campo Grande MS Brasil 

T. +55 67 3025-2500 

I- DOS FATOS 

Protocolo-Geral 

Dirceu Feo Ribeiro 
Assemblei.a LegislativaiMS 

Protocolo-Geral 
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l. Nos ultimos dias 0 Pais inteiro aSS!StlU, estarrecido, a delac;:ao premiada de 
JOESLEY BASTISTA e WESLEY BATISTA, acionistas do conglomerado JBS 1

, o maior produtor 
de proteina animal do mundo. Em sua delac;:ao, os criminosos narraram o pagamento de propina 
ao atual Presidente da Republica, Sr. MICHEL TEMER, bern como aos ex-presidentes LUIZ 
INACIO LULA DASILVA e DILMA RO USEFF. 

2. Como decorrencia da referida dela<;ao foi deflagrada pelas autoridades federais 
a "Opera~ao Patmos"2, que ocorreu no ambito da "Opera~ao Lava-Jato"3 e desvendou o 
esquema de propina do JBS. 

3. Segundo os registros da delac;:ao premiada dos irmaos Batista, cujo inquerito esta 
em andamento4

, os tentaculos do JBS cooptaram mais de 1.000 polfticos5 em todo o territ6rio 
brasileiro e em todas as esferas dos poderes executivo e legislativo (municipal , estadual e 
federal). 

4. Tais fatos motivaram o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, 
em 21 /05/2017 a decidir pel a apresentac;:ao do pedido de impedimenta do Sr. Presidente da 
Republica6

. 

5. Segundo naJTado pelos delatores , no anexo 21 de sua ''delac;:ao premiada", o atual 
Governador de Mato Grosso do Sui, Sr. REI NALDO AZAMBUJA SILVA, ora Denunciado, 
participou do s6rdido esquema de corrupc;:ao7, ao receber em dinheiro, o equivalente a 20% 
(vinte por cento) do valor do beneficia fiscal de ICMS concedido pelo Estado de Mato Grosso 
do Sul as empresas do grupo JBS. 

6. Estes sao os exatos termos da delac;:ao premiada envolvendo o Denunciado 
REINALDO AZAMBUJA SILVA: 

·' Anexo 21 

V ALDIR AP ARECIDO BONI 
WESLEY e JOESLEY BATISTA 
MATO GROSSO DO SUL 

A legislac;:ao sul-matogrossense permitia que o Governador 
concedesse beneficios fiscais para empresas que fizessem investimentos 
industriais no Estado, seja na forma de construc;:ao de fabricas , seja na forma de 
amplia<;ao de fabricas ja existentes. 

1 Disponfvel em : <http://jbs.eom .br/ sobre/governanca-corporativa/ >. 
2 Disponfvel em : <https:/ /pt.wikipedia.org/ wiki / Opera%C3%A7%C3%A3o_Patmos> . 
3 Disponfvel em : <https:/ / pt.wikipedia.org/wiki/Opera%C3 %A7%C3%A3o_Lava_Jato> . 
4 Disponfvel em: <http://www. m pf.m p. br /pgr /noticias-pgr /pgr -pede-contin u idade-do-i nq uerito-contra-presidente

da-repu bl ica-e-o utra s-a utori d a des>. 
5 Disponfvel em : <http:/ /www.oantagonista .com/posts/exclusivo-jbs-pagou-propina-a-1890-politicos> . 
6 Disponfvel em . <http./ /www. va lor.com. br /pol 1t1ca/ 497 5240/oab-apresentara-pedido-de-lm peachment -de-temer-

no-comeco-da-semana>. J ~ 
7 Disponfvel em · <http '//www oantagon1sta com/ posts/os-governadores-da-Jbs>. \~ 

Brasi l1ai Campo Gra nde iCu1abaiV1t6na l • · 1h1., r '" or~ 
Pagina 2 de 17 



ca bra lgomesth ron i eke 
Cabral Gomes & Thronicke Advogados Associados 

JB, no ano de 2003, no inicio do Governo Zeca do PT, iniciou 
tratativas para o pagamento de propina no valor de 20% de qualquer beneficia 
fiscal, em favor da companhia. Joao Baerts era o intermediario que atuava em 
nome do entao Governador para o recebimento de propina. JB nao se recorda 
nem tern registros dos valores e forma de pagamento daquela epoca. Sendo que 
no !ado da JBS a operacionalizas;ao era feita pelo Sr. Valdir Boni. 

Em 2010 Zeca do PT solicitou a JB que pagasse 3 milh5es de Reais 
para campanha eleitoral. JB concordou. Foram pagos 1 milhao em doas;ao oficial 
e 2 milh5es em especie. 

0 mesmo procedimento se deu entre JB e o seguinte Governo de 
Andre Puccinelli. Sendo que a propina foi ajustada no percentual de 30% sobre 
o valor do beneficia. Deste periodo em diante, o Sr. Ivanildo Miranda passou a 
ser o intermediario que operacionalizava o recebimento da propina em nome do 
entao Governador. Ja no final do mandata do Governador Puccinelli, o 
interrnediario passou a ser o Sr. Andre Luiz Cance. Do !ado da JBS a 
operacionaliza<;:ao era com o Sr. Valdir Boni. A partir de 2011, WB passou a ter 
interas;ao com Ivanildo Miranda e tambem participava das autoriza<;:oes em nome 
da JBS. 

No Governo atual, de Reinaldo Azambuja, as tratativas de 
propina se deram inicialmente por JB atraves DE lvanildo, durante o 
periodo da Campanha eleitoral. Ap6s eleito, as tratativas passaram a ser 
diretamente com WB, e operacionalizadas por Valdir Boni. As propinas 
foram pagas diretamente ao SR. Governado do Estado. ( ... ) 

Os pagamentos na gestao Reinaldo Azambuja foram feitos nos 
seguintes moldes: 

Propina paga por meio de notas sem contrapartidas em bens 
ou servicos, sendo: 

- R$ 12.903.691,03 por meio de notas falsas de compra de carne 
bovina emitidas contra JBS pela empresa Buriti Comercio de Carnes, 
conforme relacao abaixo: ( ... ) 
- R$ 15.497.109,40 por meio de notas falsas de compra de gado bovino 
emitidas contra JBS pelos fornecedores ora relacionados, constantes do 
quadro abaixo: ( ... ) 
- Alem das notas fiscais acima descritas, foram pagos ao Sr. Reinaldo 
Azambuja, nao mesmo que 10 milhoes em especie entregues para pessoais 
indicadas pelo Governador." 

7. Como se verifica do Anexo 21 da ''delas;ao premiada" dos criminosos JOESLEY 
BASTISTA e WESLEY BATISTA, o Sr. REINALDO AZAMBUJA, atua] Governador do Estado de 
Mato Grosso do Sul, utilizou-se de urn esquema de notas fiscais frias para o recebimento 
de propina em valor superior a R$ 38 milhoes. 

8. Tais fatos gravissimos, se efetivamente comprovados, tornam o Denunciado 
indigno para continuar a exercer o cargo de Governador do Estado de Mato Grosso do Sul, 
razao pela qual imp5e-se a sua apuras;ao por essa Casa de Leis, para o fim de proceder-se o 
impedimenta do Denunciado para o exercicio do cargo de Governador de Estado, o que desde 

ji se requer. ) ~ 
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II- DO DIREITO 

9. Disp5e o art. 75 da Lei 1.07911950 que qualquer cidadao pode denunciar as 
autoridades por crime de responsabilidade, senao vejamos: 

" Art. 75. E permitido a todo cidadao denunciar o Governador perante a 
Assembleia Legislativa. por crime de responsabilidade." 

10. Os documentos juntados na delayao premiada afirmam que o Denunciado 
perpetrou o crime de corrup9ao passiva, previsto no art. 317 do C6digo Penal Brasileiro: 

" Art. 317 - Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou 
indiretamente, ainda que fora da fun9ao ou antes de assumi-la, mas em razao 
deJa, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem: 

Pena- reclusao, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa. 

§ 1° - A pena e aumentada de urn ter9o, se, em conseqliencia da 
vantagem ou promessa, o funciom'lrio retarda ou deixa de praticar qualquer ato 
de oficio ou o pratica infringindo dever funcional. 

§ 2° - Se o funcionario pratica, deixa de praticar ou retarda ato de 
oficio, com infra9ao de dever funcional, cedendo a pedido ou influencia de 
outrem: 

Pena - deten9ao, de tres meses a urn ano, ou multa.'' 

11. Apesar do crime de corrupyao passiva se tratar de delito considerado de natureza 
comum, passive! de julgamento do Governador infrator pelo Superior Tribunal de Justi9a, sem 
a necessidade de licenca previa da Assembleia Legislativa, como em 04/05/2017 entendeu 
o Supremo Tribunal Federal ao julgar as A96es Diretas de Constitucionalidade8 propostas pelo 
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil9

, o delito supostamente perpetrado pelo 

8 ADI4798 (Piauf); AD! 4764 (Acre) e AD! 4797 (Mato Grosso). 
99 "Notfcias STF. Quinta-feira, 04 de maio de 2017 

Plenario confirma que nao e necessaria autoriza~ao previa para STJ julgar governador 

0 Plenario do Supremo Tribunal Federal {STF) concluiu, na sessao desta quinta-feira {4). o julgamento de tres A~oes 

Diretas de lnconstitucionalidade (ADis 4798, 4764 e 4797). e confirmou o entendimento de que as unidades 
federativas nao tem competencia para editar normas que exijam autoriza~ao da Assembleia Legislativa para que o 

Superior Tribunal de Justi~a {STJ) instaure a~ao penal contra governador e nem para legislar sobre crimes de 
responsabilidade. Tambem foi confirmado que, no caso de abertura de a~ao penal, o afastamento do cargo nao 

acontece automaticamente. 

Ao pacificar esse entendimento, os ministros aprovaram, por unanimidade, uma tese segundo a qual "e vedado as 

unidades federativas institufrem normas que condicionem a instaura~ao de a~ao penal contra governador, por crime 

comum, a previa autoriza~ao da casa legislativa, cabendo ao Superior Tribunal de Justi~a dispor, 

fundamentadamente, sobre a aplica~ao de medidas cautelares penais, inclusive afastamento do cargo" . De aconrlo 

com os ministros, o texto sera usado como base para a propositura de uma Sumula Vinculante sobre a materia . ~ 
Quanto aos crimes de responsabilidade, os ministros mantiveram entendimento ja resumido na Sumula Vinculan~ 
46, segundo a qual a defini~ao dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de 
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Denunciado REINALDO AZAMBUJA SILVA e simultaneamente considerado crime de 
responsabilidade, posto que expressamente previsto no art. 90, VI, VII e VIII da Constituic;ao 
Estadual de Mato Grosso do Sui: 

12. 

" Sec;ao III 

Da Responsabilidade do Governador 

Art. 90. Sao crimes de responsabilidade os atos do Governador que 
atentem contra a Constituic;ao Federal, contra a Constituic;ao Estadual e, 
especialmente, contra: ( ... ) 

VI - a probidade da administra<;ao; 
VII- cumprimento das leis e das decisoes judiciais; 
VIII- a guarda eo legal emprego dos dinheiros publicos. ( ... ) 
Panigrafo unico. Os crimes previstos neste artigo nao excluem 

outros definidos em lei federal. 

Tambem assim dispoe o art. 74 da Lei 1.07911950: 

" Art. 74. Constituem crimes de responsabilidade dos governadores dos 
Estados ou dos seus Secretarios, quando por eles praticados, os atos definidos 
como crimes nesta lei. 

13. Dispoem os incisos XVIII, XIX e XX do art. 63, da Constituic;ao Estadual de 
Mato Grosso do Sul 10 : 

" Art. 63. Compete privativamente a Assembleia Legislativa: ( ... ) 

XVII - declarar, pelo voto de dois terc;os dos Deputados, a 
procedencia da acusac;ao contra o Govemador, nos crimes de responsabilidade, 
e contra os Secretarios de Estado, nos crimes da mesma natureza ou conexos com 
aqueles; 

XIX - processar e julgar o Govemador do Estado nos crimes de 
responsabilidade e os Secretarios de Estado nos crimes da mesma natureza, 
conexos com os daqueles; 

XX - suspender, se declarar procedente a acusac;ao, nos crimes 
comuns e de responsabilidade, o exercicio do mandata do Governador do Estado, 
e afastar os Secretarios de Estado, e destitui-los, quando condenados 
definiti vamente;" 

processo e julgamento sao da competencia legislativa privativa da Uniao.". Disponfvel em: 
<http://www .stf.jus. br /porta 1/ cms/verNoticia Detal he .asp ?idConteudo=342480>. 
10 Disponfvel em: 

<http:/ I a a cpd a p pIs . net. m s .gov. br I a pp ls/1 egis I a cao/ secoge/ gova to. nsf /Oa 6 7 c45 6bc566 b8 a 0425 7 eS 90063fl fd/ dfd e 
24a4 767ddcbf0425 7e4b006c0233 ?Open Document>. 
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14. E not6rio que o Sr. Governador de Estado atentou contra a probidade da 
administra9ao e contra o cumprimento da Lei, devendo ser o mesmo ser imediatamente 
suspenso de suas fun96es nos termos do art. 92, II, da Constitui9ao Estadual que assevera: 

Art. 92. 0 Governador ficani suspenso de suas funl):5es: 

I - nas infra<;oes penais comuns, se recebida a denuncia, ou queixa 
crime, pelo Superior Tribunal de Justi<;a; 

II - nos crimes de responsabilidade, ap6s a instaura.yao do 
processo pela Assembleia Legislativa, se recebida a denuncia por dois ter.yos 
de seus membros. 

Panigrafo unico. Se, decorrido o prazo de cento e oitenta dias, o 
julgamento nao estiver concluido, cessara o afastamento do Governador. sem 
prejuizo do regular prosseguimento do processo. 

15. Segundo BROSSARD 11
, "0 sujeito passivo do impeachment e a pessoa investida 

de autoridade, como e enquanto tal. S6 aque!e que pode ma!fazer ao Estado, como agente seu, 
esta em condic;oes subjetivas de sofrer a acusac;O.o parlamentar, cujo escopo e afastar do 
governo a autoridade que o exerceu mal, de forma negligente, caprichosa, abusiva, ilegal ou 
facciosa, de modo incompativel com a honra, a dignidade eo decoro do cargo". 

16. A Lei 1.07911950, que define os crimes de responsabilidade e regula o respectivo 
processo de julgamento fo i recepcionada pela Constitui<;ao Federal de 1988; tanto que sofreu 
posteriores altera<;oes por parte da Lei 10.028/2000. 

17. Em seu artigo 15, a Lei 1.07911950 estatui que "a denun cia s6 poden1 ser 
recebida enquanto o denunciado nao tiver, por qualquer motivo, deixado defin itivamente 
o ca rgo". 

18. Com efeito, na medida em que o fim primordial do processo de Impeachment e 
a perda do cargo, a a<;ao somente tera legitimidade para se iniciar, na hip6tese de o imputado 
estar no cargo a ser perdido. Dai a exigencia de que nao o tenha deixado definitivamente. o 
entanto, uma vez recebida a denuncia, se o acusado renunciar, objetivando se eximir do 
processo, o feito tera seguimento, para a aplica<;ao da san<;ao de inabilita<;ao para fun<;ao 
publica. 

19. Como se depreende da doutrina predominante, o processo de Impeachment 
possui natureza politico-administrativa; visando preservar a probidade administrativa e o 
respeito para com o eleitorado. 

20. ao e exagero destacar que o crime de responsabilidade pode se verificar, 
independentemente de caracterizar-se tambem urn crime comum. Por outro !ado, caso haja a 
dupla tipificac;:ao, os processos poderao coexistir, sendo certo que, na eventualidade de o 
Procurador Geral da Republica nao iniciar a a<;ao por crime comum, nos termos do artigo 33 
da Lei 1.079/50, a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sui podera processar 
o crime de responsabilidade de forma independente. 

11 BROSSARD, Paulo. 0 Impeachment. 3~. ed. Sao Paulo: Saraiva, 1992. p. 134. 
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21. Quando da narra<;:ao dos fatos, acima, aduziu-se que, por for<;:a de flagrante 
afronta a Constitui<;:ao Estadual e da suposta pratica dos crimes capitulados no artigo 317 do 
Codigo Penal. Os fatos agora trazidos a aprecia<;:ao desta Egregia Assemb1eia Legis1ativa 
extrapo1am o objeto da mencionada representa<;:ao, caracterizando, extreme de duvidas, crime 
de responsabilidade, como mais adiante restara evidenciado. 

22. Dizer que o processo de Impeachment tern natureza politica nao liberta a 
acusa<;:ao de evidenciar a tipicidade dos fatos. Ao contrario, no proximo item, os ora 
denunciantes demonstrarao que todos os requisites materiais estao presentes para o inicio do 
processo e para a perda do cargo do Denunciado ao final. 

23. Nao obstante, cumpre relembrar a natureza politica do processo de Impeachment, 
para que os membros desta Casa saibam que. em bora vinculados pelos estritos termos da Lei e 
da Constitui<;:ao Federal, diversamente do juiz criminal, tern o poder e o dever de analisar todo 
o contexto fatico e nao apenas os elementos objetivamente trazidos a aprecia<;:ao, na denuncia. 

24. Parser urn processo punitivo, o processo de cassa<;:ao do mandata, para apura<;:ao 
de infra<;:ao politico administrativa, deve observar as garantias constitucionais decorrentes dos 
incisos LIV e LV do Art. 5°, de mane ira a assegurar sua eficacia, mas sem o rigorism a da 
legisla<;:ao, da jurisprudencia e da doutrina do dire ito penal e do dire ito processual penal. Numa 
visao estritamente juridica, e preciso salientar que, enquanto o processo penal busca a verdade 
processual, 0 processo administrativo esta totalmente dirigido a busca da verdade 
material. 

25. Ressalte-se que quando eleito. REINALDO AZAMBUJA SILVA foi declarado o 
Governador mais rico do Brasil, com urn patrim6nio estimado em R$ 37.850.616,00 (trinta e 
sete milhoes, oitocentos e cinquenta mil, seiscentos e dezesseis reais), segundo a revista 
Exame 12, valor este, muito proximo aos R$ 38.400.800,43 (trinta e oito milhoes, quatrocentos 
mil, oitocentos reais e quarenta e tres centavos) supostamente pagos pelo JBS ao atual 
Governador do Estado de Mato Grosso do Sui. 

26. Segundo o site TOP MIDIA EWS 13 o Governador utilizou-se de pessoas 
ligadas ao proprio governo para a emissao das notas fiscais frias. Ja o site MIDIAMAX 14 

disponibilizou na integra o video da dela<;:ao do criminoso confesso JOESLEY BATISTA, onde 
o mesmo afirma expressamente o pagamento de propina ao Governador REINALDO 

AZAMBUJA SILVA: 

"( .. . ) 7' 1 0" - 0 delator detalha que as negocia<;:6es com o atual governador 
Reinaldo Azambuja eram feitas por ele mesmo e nao pelo irmao Joesley, como 
no caso dos ultimos dais ex-governadores. Ele cita pagamentos recentes para 

12 Dispon fvel em: <http:/ I exame .abri I. com. br /brasil/ os-novos-governadores-ma is-ri cos-do-brasil/>. 
13 Dispon fvel em: <http:/ /m. topmidia news.com. br /politica/monteiro-e-cintra-em it ira m-notas-frias-para-jbs-pagar-

propina-a/69574/> . "t> 
14 Disponivel em : <http://www. m idia max. com. br / political confira -ponto-ponto-delacao-jbs-cita-governadores-ms-

341813> 
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produtores rurais que emitiram notas fiscai s fri as e montante de R$ 10 
milhoes diretamente para Azambuj a. 

8'39" -Batista explica, ainda, que o esquema de pagamento de 
propina em troca de beneficios fiscais e algo generalizado e recorrente em Mato 
Grosso do Sui, principalmente no setor do agroneg6cio, onde a JBS atua. 

9'45" - 0 delator tambem contou no depoimento que seu irmao 
autorizou adiantamento financeiro para o ex-senador Delcfdio do Amaral no 
valor de R$ 12 milhoes na epoca da campanha ao govemo do Estado. Ficou 
combinado que se Aza mbuja vencesse as eleicoes, situacao qu e ocorreu, o 
tucano pagaria o debito do petista. Valo r que teria sido pago por Azambuj a 
ao grupo JBS, segundo o delator.'' 

27. Excelencias, diante da gravidade dos fatos , nao s6 nao ha 6bices ao recebimento 
desta denuncia, como a autorizac;ao para que o Governador seja processado com o fim de ser 
condenado a perda do cargo e de rigor! 

28. A Lei 1.07911950, aqui aplicada analogicamente, confere concretude material e 
formal a esse dispositivo constitucional estadual, prevendo, em seu artigo 4° que: 

29. 

" Art. 4° Sao crimes de responsabilidade os atos do Presidente da Republica 
que atentarem contra a Constituic;ao Federal, e, especialmente, contra: ( ... ) 

V - A probidade na adminis tra~a o ; ( .. . ) 

Ja o art. 9°, 7 estabelece que: 

" Art. 9° Sao crimes de responsabi lidade contra a probidade na 
administrac;ao: ( ... ) 

7 - proceder de modo incompatfvel com a dignidade, a honra eo 
decoro do cargo." 

30. Desde logo, nota-se que os fatos que assolam a nac;ao eo Estado de Mato Grosso 
do Sui narrados na delac;ao premiada dos acionistas do JBS atentam flagrantemente contra a 
probidade na administrac;ao. Mas a Lei 1.079/1950 (aqui aplicada analogicamente) nao se 
contentou em disciplinar a materia ass im tao genericamente, cuidando de destrinc;ar os 
contornos das afrontas que efetivamente caracterizam crime de responsabilidade. Com tal 
finalidade , em seu artigos 9. VIL asseverou que: 

Art. 9° Sao crimes de responsabilidade contra a probidade na 
administrac;ao: ( ... ) 

7) proceder de modo incompativel com a dignidade, a hon ra e 
o decoro do cargo." 

31. A luz da legislac;ao vigente. entende-se que o Governador do Estado de Mato 
Grosso do Sui atentou contra a probidade administrativa, primeiro, por " proceder de modo 
incompativel com a dignidade, a honra e o decoro do cargo". I ~ 
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32. DALLARI 15 em parecer juntado no processo de Impeachment de Dilma Roussef 
leciona acerca da probidade administrativa: 

" IX. CRIME DE RESPONSABILIDADE E PROBIDADE 
ADMINISTRA TIV A 

Moralidade nao se confunde com moralismo; nem e apanagio ou 
caracteristica de qualquer corrente politica. A moralidade no exercicio da fun9ao 
publica e urn valor constitucional afirmado e reafirmado no texto constitucional 
a tal ponto, que sua defesa e confiada inclusive a qualquer simples cidadao, como 
urn direito fundamental , consagrado no inciso LXXIII, do Art. 5°, nestes termos: 

" ... LXXIII- qualquer cidadlio e parte legitima para propor ar;lio 
popular que vise a anular ato lesivo ao patrim6nio publico ou de 
entidade de que o Estado participe, a moralidade administrativa, 
ao meio ambiente e ao patrim6nio historico e cultural, ficando o 
autor, salvo comprovada ma-je, isento de custas judiciais e do 
onus da sucumbencia; ··. 

Tambem nao se pode confundir a moralidade, incorporada ao 
sistemajuridico, com qualquer concepyao de moral que qualquer individuo possa 
ter. A moralidade administrativa independe de concepy5es individuais (o que 
poderia gerar enorme inseguranya juridica), e tern clara configura9ao no direito 
positivo brasileiro. conforme demonstra Marcia Cammarosano: 

Para o Direito so e relevante a ofensa a ele perpetrada. 
Mas sua rear;lio e mais acentuada diante da invalidade (ofensa 
juridica) decorrente da ofensa a valor ou preceito moral 
juridicizado. E e mais acentuada porque o proprio Direito assim 
estabelece. 

Na medida em que o proprio Direito consagra a 
moralidade administrativa como bern juridico amparavel par 
ar;lio popular, e porque esta outorgando ao cidadlio legitimar;lio 
ativa para provocar o controle judicial dos atos que sejam 
inwilidos par ofensa a valores ou preceitos marais juridicizados. 
Slio esses valores ou preceitos que compoem a mora!idade 
administrativa. A moralidade administrativa tern conteudo 
juridico porque compreende val ores juridicizados, e tern sentido a 
expresslio moralidade porque os valores juridicizados foram 
recolhidos de outra ordem normativa do comportamento humano: 
a ordem moral. Os aspectos juridicos e marais se fundem , 
resultando na moralidade juridica, que e moralidade 
administrativa quando reportada a Administrar;lio Publica. 

0 principia da moralidade administrativa esta 
referido, assim, nlio diretamente a ordem moral do 

15 DALLARI, Adilson Abreu. CRIME DE RESPONSABILIDADE DO PRESIDENTE DA REPUBLICA- VIABILIDADE JU ~fDICA 
DO PROCESSO- EXERCfCIO DA FUNc;:AO POR OITO ANOS- ACUSAc;:AO DE Ac;:AO OU OMISSAO CULPOSA- GARA~ 
DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. In · Impeachment. lnstrumento da Democram Sao Paulo · 2016 Editora IASP, p . 149-

151. 
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comportamento humano, mas a outros principios e normas que, 
par sua vez, juridicizam valores morms. MARCIO 
CAMMAROSANO, ··o Principia Constitucional da Moralidade e 
o Exercicio da Func;:ao Administrativa", Editora Forum, Belo 
Horizonte, 2006, p. 113. 

Num pais, como o Brasil, marcado, desde seu nascimento, pelo 
patrimonialismo e onde a corrupc;:ao e endemica, pode parecer uma demasia ou 
algo despropositado, cassar o mandata popular de alguem "apenas" por "nao 
tornar efetiva a responsabilidade dos seus subordinados ", conforme consta do 
item 3, do Art. 9° da Lei no !.079/50. 

Por isso e necessaria reafirmar que a moralidade e um elevado 
valor constitucional, e que o dever de evitar e punir a improbidade e um dever 
elementar de qualquer governante e especialmente do Presidente da Republica, 
conforme ensina Manoel Gonc;:alves Ferreira Filho: 

A probidade e uma obrigar;iio elementar, a que todos, 
especialmente os que recebem, administram e aplicam dinheiro 
publico, estiio jungidos. 0 Presidente da Republica, 
evidentemente, nao escapa a essa obrigar;iio. Desse modo tern de 
zelar para que toda a administrar;iio publica se atenha 
estritamente as normas de probidade, sobretudo jinanceira. " 
MANOEL GO <";AL YES FERREIRA FILHO, "Comentarios a 
Constituic;:ao Brasileira de 1988", 2a. edic;:ao, vol. 1, Editora 
Saraiva, Sao Paulo, 1997, p. 442. 

A voz corrente, nas ruas e na imprensa, e no sentido de que 
somente e passive! punir o Presidente da Republica, por crime de 
responsabilidade, se ele houver feito alguma coisa, houver praticado um ato, no 
exercicio de seu mandata, que configure ac;:ao delituosa assim sancionavel. Esse 
mito precisa ser extirpado da crendice nacional, pois, nos termos claros do direito 
positivo brasileiro, a omissao deliberada na apurac;:ao de responsabilidades 
alheias e crime de responsabilidade." 

33. E mais adiante 16
, conclui pela pertinencia das denuncias e pelo cabimento do 

pedido de impeachment da entao Presidente: 

" XII. CONCLUSOES 
Conforme foi amplamente demonstrado, e elementar, no sistema 

republicano, a possibilidade de se responsabilizar todo e qualquer governante. 
Tal entendimento, dito e reiterado neste estudo, nao e algo recente 

ou derivado dos fatos atuais. pois ja vem sendo sustentado pelo signatario deste 
estudo ha mais de vinte anos. conforme a publicac;:ao que se transcreve: 

16 DALLARI, Adilson Abreu. CRIM E DE RESPONSABILIDADE DO PRESIDENTE DA REPUBLICA- VIABILIDADE JURfDICA 

DO PROCESSO- EXERCfCIO DA FUN~AO POR OITO ANOS- ACUSA~AO DE A~AO OU OMISSAO CULPOSA- GARANT1A 

DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. In: Impeachment lnstrumento da Democracia . Sao Paulo : 2016. Editora IASP, pp . 16'2-

164. 
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Esta considerar;iio preliminar e feita para afastar 
entendimento equivocado a respeito do assunto, no sentido de que 
a possibilidade de cassar;iio do mandata de Chefe do Executivo e 
como uma bomba at6mica, que existe para niio ser usada, pais 
conjiguraria, au pelo menos, poderia representor, uma agressiio 
ao sistema. 

Ora, agressiio ao sistema e niio usar a possibilidade 
de responsabilizar;iio de todo e qualquer governante. Agredir o 
sistema e niio aplicar esse mesmo sistema em toda a sua 
inteireza." ADILSON ABREU DALLARI, "Crime de 
responsabilidade nao e infra<;ao penal", in Revista de Direito 
Administrative Aplicado, vol.4, p.49 a 56, Curitiba, mar<;o de 
1995. 

Convem repetir que o ocupante temporario do cargo de 
Presidente da Republica niio e inviolavel e sagrado e, niio mais, "niio esta 
sujeito a responsabilidade alguma ", como preconizava a Constituir;iio do 
Imperio do Brasil de 182-1. Desde a primeira Constituir;iio republicana, sempre 
houve previsiio da cassar;iio do mandata presidencial, que e um instrumento do 
governo democratico, servindo, inclusive para legitima-lo: 

Frise-se: o impeachment e uma importante valvula de 
descompressiio da democracia, garantindo a legitimidade de 
quem ocupa determinados cargos. Em um pais presidencialista, a 
importancia do instituto aumenta porque evita rupturas 
institucionais na medida em que e importante instrumento de 
preservar;iio da legitimidade da representar;iio popular. 
Simplificando: se houver uma decisiio de cassar;iio, tera havido 
uma perda da legitimidade,· se a decisiio for de absolvir;iio, tera 
havido urn inerente reforr;o dela. " ... 

0 impeachment e instrumento de preservar;iio da 
legitimidade do poder. Ele garante ao povo a capacidade de 
destituir quem se mostrou indigno da confianr;a popular, direta au 
indiretamente depositada." EDUARDO FORTUNATO BIM, "A 
possibilidade de cumulaq,ao dos crimes de responsabilidade 
(Impeachment) e da improbidade administrativa dos agentes 
politicos por distin<;ao de suas naturezas juridicas", in Revista de 
Direito do Estado. n. 5, janeiro/mar<;o de 2007, Editora Renovar, 
Rio de janeiro, p. 207/208. 

Conforme foi demonstrado, com amplo apoio na doutrina e na 
jurisprudencia, as normas constitucionais e legais que disciplinam o processo de 
cassaq,ao do mandata devem ser interpretadas de maneira evolutiva, e com total 
acatamento aos princfpios fundamentais da Republica, de maneira que qualq~er 
restriq,ao a responsabilidade do governante tenha interpretaq,ao estrita (nao 
ampliativa) e, ao contrario, sempre seja assegurada maior positividade e m~o 
amplitude as normas que ensejem a responsabilizaq,ao. 
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Ao acusado devem ser asseguradas as garantias do devido 
processo legal e da ampla defesa, cabendo recurso ao Poder Judiciario, caso a 
decisao seja proferida com viola<;:ao das formalidades legais. 

Alem disso, para que a supressao do mandata eletivo se revista de 
inquestiomivellegitimidade, parse tratar de urn processo politico administrative, 
e precis a que ela represente ( ou, pelo menos, nao contrarie) a vontade popular, a 
quem o Poder Legislative deve acatamento. 

A correspondencia aos anseios populares e essencial mesmo 
quando se trate de processo desenvolvido perante o Poder Judiciario, conforme 
assinala uma de suas figuras mais ilustres, ao comentar a chamada opera<;:ao 
"Mani Pulite", que van·eu da Italia a corrups:ao institucionalizada: 

Talvez a lir;ao mais importante de todo o epis6dio seja a de 
que a ar;ao judicial contra a corrupr;ao s6 se mostra eficaz com o 
apoio da democracia. " "A/em disso , a ar;ao judicial nlio pode 
substituir a democracia no combate a corrupr;iio. E a opiniao 
publica esclarecida que pode, pelos meios institucionais proprios, 
atacar as causas estruturais da corrupr;ao ". SERGIO 
FERNANDO MORO, "'Consideras:oes sobre a opera<;:ao Mani 
pulite", Revista CEJ, Brasilia, n° 26, jul/set 2004, pg. 61. 

Em sfntese final, pode-se afirmar, com seguran<;:a, que existe 
possibilidade jurfdica da abertura do processo de cassas:ao do mandata da atual 
Presidente da Republica, com base no Art. 85 da Constituis:ao Federal, sob a 
acusas:ao deter atuado com culpa grave, consistente em omissao voluntaria, no 
tocante ao cumprimento do dever de assegurar a probidade na administras:ao. 
Para a aplicas:ao dessa penalidade polftico-administrativa, devera ser observado 
o devido processo legal, na forma da Lei n° 1.079/50, perante as duas Casas do 
Congresso Nacional." 

34. Por sua pertinencia ao caso telado, pedem venia para transcrever trechos do voto 
do Ministro Celso de Mello na ADI 5498 MC/DF que decidiu a ordem de vota<;:ao no 
Impeachment da entao Presidente Dilma Rousseff: 

'"( ... ) Antes, porem, entendo oportuno fazer algumas consideras:oes que julgo 
pertinentes e adequadas ao tema relativo ao processo constitucional de 
·'impeachment". 

Para obviar os males resultantes do exercicio ilfcito do poder 
governamental - e, desse modo, inibir e reprimir praticas atentatorias e 
transgressoras daquela constelas:ao de valores etico-jurfdicos e politico- -
administrativos que a Carta Federal consagra como indeclinaveis pressupostos 
axiologicos, fundantes do proprio sistema que estabelece - , concebeu-se a 
formula constitucional do "impeachment", que exterioriza , em fun<;:ao dos 
objetivos a que se vincula, urn dos mais relevantes instrumentos de preservas:ao 
e de estabilizas:ao da ordem normativa plasmada na Constitui<;:ao da Republ ~ca. 

A repulsa a praticas administrativas ou a comportamen s 
pessoais indignos reflete-se, claramente, na propria gravidade objetiva dos 
efeitos que, constitucionalmente previstos, decorrem da condena~ 

Brasilia I Campo Grande I Cuiaba I Vit6ria I v·. w 1tl· ""'"' '·'"orr ~ 

Pagina 12 de 17 



ca bra lgomesth ron icke 
Cabral Gomes Thronicke Advogados Associados 

senato r ial do Chefe de Estado por crimes de responsabilidade, uma vez 
autorizada, pela Camara dos Deputados, a in staura~ao do processo de 
" impeachment" . 

A Lei Fundamental do Estado revela-se hostil 
intransigentemente hostil - aos comportamentos do Presidente da Republica -
de qualquer Presidente da Republica - que ofendam, por transgressao aos 
modelos normativos definidores dos crimes de responsabilidade, a integridade 
dos deveres inerentes ao cargo, comprometendo, assim, a dignidade e o decoro 
das altas funy5es presidenciais. 

0 "impeachment" - enquanto prerrogativa institucional do Poder 
Legislative - configura sanyao de indole politico-administrativa destinada a 
operar, de modo legitime. a destituiyao constitucional do Presidente da 
Republica, alem de inabilita-lo, temporariamente, pelo periodo de oito anos , para 
o exercicio de qualquer funyao publica, eletiva ou de nomeayao. 

Na realidade, o "impeachment"- que nao pode ser degradado nem 
reduzido a figura inconstitucional do golpe de Estado, como tive a oportunidade 
de enfatizar no julgamento da ADPF 378-MC/DF - traduz , em funyao dos 
objetivos que persegue e das formalidades rituais a que necessariamente se 
sujeita, urn dos mais importantes elementos de estabilizayao da ordem 
constitucional lesada por comportamentos do Presidente da Republica que, 
configurando transgress5es dos modelos normati vos definidores de ilicitos 
politico-administrativos, ofendem a integridade dos deveres do cargo e 
comprometem a dignidade das altas funy5es em cujo exercicio foi investido . 

Embora pre rrogativa da cidadania - posto q ue a instaura~ao 

desse processo de respon sabiliza~ao politica do Chefe do Poder Executivo 
submete-se ao principio da livre denunciabilidade popular -, o instituto do 
" impeachment" tambem configura - e nessa condi~ao deve ser 
compreendido e analisado - garantia de indole constitucional destinada a 
impedir que se concretize, de modo ilegitimo ou arbitni rio, a ''removal from 
office and disqualification " do Presidente da Republica. Relevante, sob tal 
perspectiva, o pronunciamento do saudoso Ministro EDGARD COSTA, que, ao 
julgar a Rp n° 96 (RF 125/93 , 147-148) - e ao admitir a possibilidade de revisao 
judicial nessa materia -, definiu a estrutura formal do "impeachment" como 
instrumento de preservayao nao s6 da garantia subjetiva de defesa do Chefe do 
Governo, como tambem da independencia institucional do Poder Executi ve : 

"0 'impeachment· e urn processo de natureza essencialmente 
politica e de raizes constitucionais , tendo como objetivo nao a 
aplicayao de uma pena criminal , mas a perda do mandata. 
Instituindo-o, prescreveu a Constituiyao Federal as normas que o 
estruturam, e por forma a ressalvar, assegurando-as , a 
independencia e a harmonia necessaria dos poderes. Essas normas 
dizem respeito assim aos atos que importem em crimes de 
responsabilidade como as garantias imprescindfveis a estabilidade 
do chefe do Governo mediante formalidades a serem observadas 
ate o seu afastamento, medida extrema, imposta como convenie9te 
a urn julgamento desimpedido de 6bices ou influenc'1as ~ 
prejudiciais. Com tais garantias e formalidades , com que cercou 
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esse procedimento que atribuiu ao Legislativo, v1sou a 
Constituic;:ao ressalvar a independencia do Executivo ." 

E certo, no entanto, como todos sabemos- e nao constitui demasia 
reafirma-lo - ,que os aspectos concernentes a natureza marcadamente politica do 
instituto do "impeachment", bern assim o carater politico de sua motivac;:ao e das 
pr6prias sanc;:5es que enseja, nao tornam dispensavel a observancia de formas 
juridicas, cujo desrespeito pode legitimar, ate mesmo, a propria invalidac;:ao do 
procedimento e do ato punitivo dele emergente, conforme adverte a 
jurisprudencia constitucional do Supremo Tribunal Federal. 

Cumpre nao desconsiderar, bern por isso, a lic;:ao do eminente 
Ministro PAULO BROSSARD, em conhecida monografia (' ' 0 Impeachment" , 
p. 75 , item n. 52, 2a ed .. 1992, Saraiva), na passagem em que, embora definindo 
a natureza eminentemente politica do processo de "'impeachment", nao exclui, 
contudo, a possibilidade de seu controle jurisdicional: 

"Entre n6s, porem, como no Direito norte-americano e argentino, 
o 'impeachment' tern feic;:ao politica, nao se origina senao de 
causas politicas , objetiva resultados politicos, e instaurado sob 
considerac;:6es de ordem politica e julgado segundo criterios 
politicos - julgamento que nao exclui , antes sup6e, e 6bvio, a 
adoc;:ao de criterios juridicos. Isto ocorre mesmo quando o fato que 
o motive possua iniludivel colorido penal e possa, a seu tempo, 
sujeitar a autoridade por ele responsavel a sanc;:oes criminais, estas, 
porem, aplicaveis exclusivamente pelo Poder Judiciario.'' 

35. Mutatis mutandis. a mesma possibilidade de impedimenta do Governante aqui 
se aplica, tratando-se ainda de caso mais grave, onde o Governador do Estado e expressa e 
formalmente acusado por delatores envolvidos no maior esdindalo de coJTupc;:ao da hist6ria 
humana em terse locupletado com valores superiores a R$ 38.000.000,00 (trinta e oito milh6es 
de reais). 

36 . Ressalte-se que nao se trata do primeiro escandalo de corrupc;:ao com acusac;:oes 
de pedido de propinas envolvendo frigorificos e a atual administrac;:ao 17

. Desta forma. imp6e 
que essa Casa de Leis cumpra com sua func;:ao constitucional e proceda com a abertura e 
processamento do presente Pedido de Impeachment de Governador de Estado, na forma da Lei . 

37. Como o Regimento Interno da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul 18 

preve apenas o rito para julgamento do Governador por crimes comuns (arts. 274/284) , sendo 
omisso quanto aos crimes de responsabilidade, deve ser aplicado o disposto no art. 78 da Lei 
1.07911950: 
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" Art. 78. 0 Governador sera julgado nos crimes de responsabilidade, pel a 
forma que determinar a Constituis;ao do Estado e nao podera ser condenado, 
senao a perda do cargo, com inabilita<;ao ate cinco anos, para o exercfcio de 
qualquer fun<;ao publica, sem prejuizo da as;ao da justi<;a com urn. 

§ 1° Quando o tribunal de julgamento for de jurisdi<;ao mista, serao 
iguais, pelo numero, os representantes dos 6rgaos que o integrarem, excluido o 
Presidente, que sera o Presidente do Tribunal de Justis;a. 

§ 2° Em qualquer hip6tese, s6 podera ser decretada a condenas;ao 
pelo voto de dais ters;os dos membros de que se compuser o tribunal de 
julgamento. 

§ 3° Nos Estados, onde as Constituis;oes nao determinarem o 
processo nos crimes de responsabilidade dos Governadores, aplicar-se-a o 
disposto nesta lei , devendo, porem, o julgamento ser proferido por urn tribunal 
composto de cinco membros do Legislative e de cinco desembargadores, sob a 
presidencia do Presidente do Tribunal de Justi<;a local , que tera direito de voto 
no caso de empate. A escolha desse Tribunal sera feita - a dos membros do 
legislative, mediante eleis;ao pela Assembleia: ados desembargadores, mediante 
sorteio. 

§ 4° Esses atos deverao ser executados dentro em cinco dias 
contados da data em que a Assembleia enviar ao Presidente do Tribunal de 
Justi<;a os autos do processo, depois de decretada a procedencia da acusas;ao. 

38. Ressalte-se que ao tamar ciencia de fatos tao graves, e dever do Sr. Presidente 
da Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso do Sui determinar o processamento do 
presente pedido de Impeachment , como asseveram os incisos I, IL III , VI e IX do art. 116 e os 
inciso IV e XII da Lei 8.11211 990: 

Art. 116. Sao deveres do servidor: ( ... ) 

I - exercer com zelo e dedicas;ao as atribuis;oes do cargo; 
II - ser leal as institui<;oes a que servir; 
III - observar as normas legais e regulamentares ; 
VI- levar as irregularidades de que tiver ciencia em razao do cargo 

ao conhecimento da autoridade superior ou, quando houver suspeita de 
envolvimento desta, ao conhecimento de outra autoridade competente para 
apura<;ao; 

IX- manter conduta compativel com a moralidade administrativa; 
XII - representar contra ilegalidade, omissao ou abuso de poder. 
Paragrafo unico. A representa<;ao de que trata o inciso XII sera 

encaminhada pela via hierarquica e apreciada pela autoridade superior aquela 
contra a qual e formulada, assegurando-se ao representando ampla defesa." 

Art. 117. Ao servidor e proibido: ( ... ) 
IV - opor resistencia injustificada ao andamento de documento e 

processo ou execu<;ao de servi<;o; 
XII- receber propina, comissao, presente ou vantagem de qualquer 

especie, em razao de suas atribui<;5es; ( ... )" 
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39. Assim, a recusa no deferimento do processamento do pedido de impeachment 
poderia gerar, em tese, ate mesmo crime de prevaricac;:ao previsto no art. 319 do C6digo Penal 19 

e a perda de mandata eletivo, a teor do que determina o § 1° do art. 60 da Constituic;:ao 
Estadual20

. 

III- Do PEDIDO 

Os ora Denunciantes, por 6bvio, prefeririam que o Governador do Estado tivesse 
condic;:oes de levar seu mandata a termo. No entanto, a situa~ao se revela tao dnistica e o 
comportamento do Chefe do Executivo Estadual se revela tao inadmissivel, que 
alternativa nao resta alem de pedir a esta Assembleia Legislativa que autorize seja ele 
processado pelos crimes de responsabilidade previstos no art. 90, VI, e VII e VIII da 
Constitui~ao Estadual de Mato Grosso do Sui, bern como nos arts. 4°, V; 9°, 7 e 75, da Lei 
1.079/1950. 

Imperioso, por outro !ado, lembrar que o processo de impeachment tern previsao 
constitucional e os remedios, por mais que tenham efeitos colaterais, devem ser ministrados, 
quando necessarios e cabiveis. o caso de que ora se trata, esta Egregia Casa tern a missao de 
resgatar a legalidade. 

Desta forma, essa Casa de Leis deveni: 

(i) Instaurar o processo de impeachment do Governador de Estado de Mato Grosso do 
Sui; 

(ii) Eleger cinco (05) Deputados Estaduais que comporao a comissao mista de 
julgadores na forma prevista no §3° do art. 78 da Lei 1.079/1950; 

(iii) Enviar oficio ao Egregio Tribunal de Justic;:a de Mato Grosso do Sui para que efetue 
o sorteio dos cinco (05) Desembargadores que juntamente com o Presidente do 
TJMS e os Deputados Estaduais eleitos pela Assembleia Legislativa formarao o 
Tribunal que julgan1 o Governador do Estado de Mato Grosso do Sui por crime de 
responsabilidade na forma prevista no §3° do art. 78 da Lei 1.07911950; 

(iv) Garantir ao Denunciado REINALDO AZAMBUJA SILVA o acesso a ampla defesa e ao 
contradit6rio na forma prevista no art. 5°, LV. da Constituic;:ao da Republica21

. 

19 "Prevarica<;:ao 

Art. 319. Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de offcio, ou pratica-lo contra disposi<;:ao expressa de lei, 

para satisfazer interesse ou sentimento pessoal: 

Pena- deten<;:ao, de 3 (tres) meses a 1 (um) ano, e multa." 
20 "Art. 60- Perdera o mandata o Deputado: ( ... ) 

§ 12 - Sao incompatfveis com o decoro parlamentar, alem dos casos definidos no regimento interno, o abuso daf 

prerrogativas asseguradas aos Deputados ou a percep<;:ao de vantagens indevidas." 
21 "Art. 52 Todos sao iguais perante a lei, sem distin<;:ao de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e ao 

estrangeiros residentes no Pais a inviolabilidade do direito a vida, a liberdade, a igualdade, a seguran<;:a e 

propriedade, nos termos seguintes: 
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Desta forma, a Assembleia Legislativa de Mato G rosso do Sui rogamos qu e 
coloque urn fim nesta situa«yao, autorizando que o Governador do Estado seja processado 
pelos delitos perpetrados, e julgado para, ao final , ser condenado a perda do mandato, 
bern como a inabilita~ao para exercer cargo publico pelo prazo de oito anos, nos termos 
do artigo 52, paragrafo unico, da Constitui~ao Federal. E o que ora se requer! 

Por ocasiao do recebimento da presente denuncia, por mais de dois ters:os dos 
Membros desta Casa de Leis, deve ser o Sr. Governador lmediatamente afastado na forma 
prevista no art. 92, II, da Constituis:ao Estadual. A presente denuncia segue instruida com 
noticias jornalisticas, das mais diversificadas fontes, pareceres, representas;ao e ac6rdaos, antes 
mencionados. 

Os fatos sao de conhecimento not6rio em razao de sua veiculas:ao nacionaL de 
forma que os Denunciantes entendem serem suficientes a deflagras:ao do processo de 
Impeachment. 

De todas as formas, em respeito ao Principia da Verdade Real, postula-se sejam 
Notificados: (i) o Supremo Tribunal Federal (Relator Ministro Edson Fachin); (ii) o Tribunal 
Regional Federal da 43

• Regiao (Desembargador Federal Joao Pedro Gebram Neto); e (iii) a 
lY Vara Federal Criminal de Curitiba (Juiz Federal Sergio Moro), para que enviem a integra 
dos procedimentos e documentos referentes a delas:ao premiada de JO ESLEY B ASTISTA e 
WESLEY B ATISTA (N° 1088336/2017-GTLJ/PGR) e que envolveu o Denunciado R EINALDO 

AZAMBUJA SILVA. 

Por certo, os documentos ora juntados sao suficientes a instruir o feito; porem, 
na eventualidade desta Assembleia Legis lativa entender pela necessidade de ouvir 
testemunhas, desde logo, arrolam-se aquelas cuja colaboras:ao fora essencial para o desvendar 
de toda essa terrivel situayaO, em especial: (i) JO ESLEY B AT ISTA; (ii) WESLEY B ATISTA; (iii) 
VALDIR APA REC IDO BONI; (iv) RI CA RDO SAU D; (v) F RANC ISCO DE ASS IS E S ILVA; (vi) 
FLORISVALDO CAETANO DE OLI VE IRA; (vii) D EM ILTO N ANTO NIO DE CASTRO; e (viii) 
I VAN ILDO M IRAN DA, sem prej uizo de oitiva de outras testemunhas e a juntada de novas 
documentos, e requerem a procedencia do presente Pedido de Impeachment por ser questao de 

,Poireito e lidima JUSTI<;::A ! 

o~~ 
1C!O Campo Grande (MS), 22 de maio de 2017. 
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LV- aos litigantes, em processo judicial ou administrative, e aos acusados em geral sao assegurados o contraditorio 

e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;" 
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