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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE 

DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA 

 

 

Exceção de Suspeição nos Autos n. 5028142-85.2020.8.24.0000 

 

 

DANIELA CRISTINA REINEHR, brasileira, Vice-

Governadora do Estado de Santa Catarina, portadora 

da cédula de identidade nº 2.035.762-1, expedida pela 

SESP/SC, em 01/10/1999, CPF nº 019.329.519-97, 

nascida em 04/04/1977, residente no Centro 

Administrativo do Governo do Estado, na SC 401, KM 

5, nº 4.600, Florianópolis/SC, com endereço 

eletrônico: gabinete@vgv.sc.gov.br,  por meio de sua 

procuradora infrafirmada vem perante Vossa 

Excelência opor  EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO no Mandado 

de Segurança n. 5028142-85.2020.8.24.0000, 

protocolado na data de hoje, em face da Exma. Sra. 

Desembargadora Maria do Rocio Luz Santa Ritta, da 3ª 

Câmara de Direito Civil, desse Egrégio Tribunal pelos 

seguintes fatos e fundamentos. 

 

FATOS 

 Como é de conhecimento público, corre na Assembleia Legislativa do 

Estado de Santa Catarina os Autos de Impeachment n. 754 contra o Governador 

do Estado e a Vice-Governadora de forma simultânea, envolvendo a equiparação 

salarial dos Procuradores do Estado com os Procuradores da Assembleia 

Legislativa. 

 No contexto das discussões jurídicas pertinentes ao rito processual de 

tal Impeachment, no dia 04 de agosto de 2020, a Vice-Governadora impetrou o 
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Mandado de Segurança n. 5024702-81.2020.8.24.0000 contra ato do 

Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, Sr. 

Deputado Estadual Júlio Garcia, consubstanciado no recebimento do Pedido 

de Representação, a partir de pedido de Impeachment formulado por Ralf 

Zimmer Júnior, fundamentado no fato de ter a impetrante supostamente incidido 

em ato ímprobo, por conduta omissiva, durante o lapso temporal em que exerceu 

a interinidade no mandato de Governadora do Estado, ao não promover a 

suspensão do pagamento mensal de equiparação salarial em favor dos 

Procuradores do Estado. 

 Naquela ocasião, a Exma. Desembargadora não concedeu a liminar ao 

referido processo e declarou a prevenção, vinculando a si todos os processos 

vindouros, conforme vê-se abaixo: 

Portanto, à primeira vista, temos a previsão constitucional (Federal e 
Estadual) abarcando também o Vice, em crime de responsabilidade, e a 
confirmação pelo Guardião da Constituição Federal, o STF, da recepção da 
Lei Federal 1.079/50, o quanto necessário para justificar a plausibilidade da 
abertura do processo de impeachment por esse fundamento, também, 
contra a impetrante. Não prejudica esse entendimento a invocação da 
Súmula Vinculante 46 do STF. 
Não aproveita à impetrante, outrossim, pelo menos nesta análise inicial, a 
invocação do parágrafo único do artigo 76 da Lei Federal 1.079/50, 
porquanto trata das hipóteses em que o Governador ou Vice, que na 
interinidade tenha praticado ato ímprobo, tenham deixado "definitivamente" 
o cargo. É que essa hipótese diz com a renúncia, a morte ou outra qualquer 
causa que faça definitiva a saída do cargo ocupado. A interinidade cessada 
não importa em definitividade, não havendo, também, por essa 
circunstância, como falar, pelo menos em exame initio litis, em probabilidade 
do direito, próprio ao fumus boni juris. 
Quanto à pretensão de desmembramento ou separação do procedimento 
apuratório, melhor sorte não alcança à impetrante. Ao contrário, pois o 
caminhar do processo contra ambos, e mais o Secretário de Estado, favorece 
a ampla visão dos fatos, a definição das responsabilidades em seus limites, 
como das vinculações que possam decorrer de eventuais conjunções de 
esforços. Ademais, tal questão deve ser tratada previamente no processo 
de impeachment. 
O aventado bis in idem, em princípio, não se teria por presente, na medida 
em que a manifestação do Ministério Público, que não é vinculativa para o 
Parlamento, sobre eventual inexistência de ato de improbidade 
administrativa, não impede o prosseguimento do processo de impeachment. 
Por último, quanto ao segundo requisito da concessão da liminar, não 
enxergo, nesta fase de prelibação, o perigo na demora, pelo caráter de 
urgência que ora passo a imprimir ao presente feito, e pela ausência de 
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situação ou ameaça concreta de afastamento, quando ainda corrente o 
prazo para a defesa perante o Parlamento. 
Ademais, também não há falar em perigo de dano em razão da concessão 
de liminar suspendendo o procedimento de impeachment nos autos do 
mandado de segurança n. 5024826-64.2020.8.24.0000, impetrado pelo 
Governador do Estado de Santa Catarina e relatado pelo Desembargador 
Luiz Cézar Medeiros. 
3. O presente mandado de segurança e o que mencionei acima  (MS 
5024826-64.2020.8.24.0000) estão vinculados umbilicalmente pela origem 
do ato acoimado de ilegal (Ato de Mesa n. 221, de julho de 2020) e pela 
circunstância de versarem sobre o mesmo processo de impeachment (n. 
754, de 11 de maio de 2020), sendo-lhes comum, então, o fato histórico. 
Embora, a rigor, não se tratem de causas conexas à luz da definição do 
artigo 55 do CPC/15, pois diversos os pedidos e a causa de pedir, a 
identidade do fato histórico impõe a reunião para julgamento conjunto, a 
fim de preservar a unidade de convicção (cf. TJSC - AI n. 4023294-
77.2017.8.24.0000, minha relatoria). 
[...] 
Levando em conta que a distribuição deste mandado de segurança 
precede a do writ autuado sob o n. 5024826-64.2020.8.24.0000, 
de relatoria do e. Desembargador Luiz Cézar Medeiros, entendo 
devam ambos ser reunidos sob a minha relatoria, bem assim o 
processamento das causas relacionadas com o processo de 
impeachment de que se cogita nos autos, a teor do artigo 117 do 
RJTJSC e do artigo 59 do CPC/15. (Grifo nosso). 

  

 Não obstante a respeitável decisão da Exma. Desembargadora, ocorre 

que esta não se reveste da total imparcialidade para cognição e julgamento dos 

Autos do Mandado de Segurança n. 5028142-85.2020.8.24.0000, impetrados 

na data de hoje, que, por prevenção, foram dirigidos a referida 

Desembargadora. 

 A Exma. Desembargadora Maria do Rocio Luz Santa Ritta é casada, 

ou vive maritalmente com o Dr. César Augusto Minoso Ruiz Abreu que é 

advogado do Sr. Deputado Estadual Júlio Garcia, indiciado na Operação 

Alcatraz, estando em atuação junto ao Superior Tribunal de Justiça, conforme se 

vê abaixo: 
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 E que vem continuamente labutando na defesa do referido Deputado, 

na busca de incontáveis recursos e tentativas de obstaculizar o processo criminal 

na Justiça Federal, conforme amplamente divulgado: 

 

Justiça nega pedido de Júlio Garcia para que Operação Alcatraz 
fosse julgada em SC 
[...] 
A defesa do presidente da Assembleia Legislativa, Júlio Garcia (PSD), sofreu 
uma derrota na Operação Alcatraz nesta segunda-feira. A juíza federal 
Janaína Cassol negou o pedido para que as investigações fossem transferidas 
para o âmbito da Justiça Estadual. A Operação Alcatraz foi deflagrada em 
maio de 2019 e investiga a existência de uma suposta organização criminosa 
que operava na Secretaria Estadual de Administração entre 2011 e 2017. 
Júlio Garcia foi indiciado pela Polícia Federal em outubro do ano 
passado, mas o Ministério Público Federal ainda não ofereceu denúncia 
contra o pessedista. A Alcatraz já resultou em 14 denúncias, boa parte delas 
para o ex-secretário adjunto da Administração, Nelson Nappi Junior. 
Segundo as investigações da Polícia Federal, ele seria uma indicação de Júlio 
Garcia. No início de agosto, a defesa do parlamentar havia sofrido uma 
derrota no Superior Tribunal de Justiça, como informou o colega 
Anderson Silva, quando pedia a suspensão da investigação contra ele. 
(NSC total. Publicado no dia 24.08.20. Disponível em 

https://www.nsctotal.com.br/tag/operacao-alcatraz
https://www.nsctotal.com.br/colunistas/anderson-silva/presidente-da-alesc-julio-garcia-e-indiciado-por-quatro-crimes-na
https://www.nsctotal.com.br/colunistas/anderson-silva/ministro-do-stj-nega-liminar-a-julio-garcia-para-suspensao-de-eventual
https://www.nsctotal.com.br/colunistas/anderson-silva/ministro-do-stj-nega-liminar-a-julio-garcia-para-suspensao-de-eventual
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https://www.nsctotal.com.br/colunistas/upiara-boschi/justica-nega-pedido-
de-julio-garcia-para-que-operacao-alcatraz-fosse. Acessado em 28.08.2020) 

 

 É cristalino, portanto, o interesse do Deputado Estadual Júlio Garcia 

na retirada do Governador e da Vice-Governadora da Chefia do Poder Executivo, 

eis que representará a assunção dele no Comando do Estado e, por 

consequência, dar-lhe a mudança para foro especial do Superior Tribunal de 

Justiça. 

 Ou seja, se até o momento, a defesa do Deputado Estadual a frente 

do Dr. César Augusto Minoso Ruiz Abreu não conseguiu retirar a competência da 

Justiça Federal de forma direta, TEM-SE COMO SUSPEIÇÃO, que de tal intento 

será obtido de forma indireta pela assunção do seu cliente ao Governo do Estado 

e imediata remessa do Processo Criminal ao Superior Tribunal de Justiça.  

  Não fosse por tal motivo, o simples fato do advogado da autoridade 

indigitada como coatora no presente mandado de segurança ser marido da 

Relatora, já suprime de Sua Excelência a parcialidade que se espera de um 

julgador. 

 Temerária, portanto, a imparcialidade do órgão julgador prevendo, 

diante da proximidade com o Advogado e os interesses do Sr. Deputado Júlio 

Garcia, parte contrária dos Mandados de Segurança impetrados pela Vice-

Governadora (Autos n. 5028142-85.2020.8.24.0000 e Autos n. 5024702-

81.2020.8.24.0000), esta que busca  a aplicação dos princípios democráticos do 

Estado Republicano. 

 O Código de Processo Civil estabelece: 

Art. 145 Há suspeição do juiz:  
I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus 
advogados;  
[...] 
IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.  
(grifo nosso). 

 

 Destaca-se que a relação de proximidade entre o órgão julgador por 

prevenção e o advogado da parte contrária (Deputado Estadual Júlio Garcia) é 

evidente, pois mesmo que defesas nos Mandados de Segurança sejam 

https://www.nsctotal.com.br/colunistas/upiara-boschi/justica-nega-pedido-de-julio-garcia-para-que-operacao-alcatraz-fosse
https://www.nsctotal.com.br/colunistas/upiara-boschi/justica-nega-pedido-de-julio-garcia-para-que-operacao-alcatraz-fosse
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apresentadas pelos Procuradores da Assembleia, não esconde o interesse 

pessoal Deputado Júlio Garcia em angariar nova competência do seu processo 

criminal, por meio do Dr. César Augusto Minoso Ruiz Abreu, seu advogado 

na justiça federal. 

 Neste caso, as relações extraprocessuais entre o órgão julgador 

prevento e o advogado César Augusto Minoso Ruiz Abreu, na defesa dos 

interesse do Deputado Estadual, possuem, de tal forma, a possibilidade de 

macular a neutralidade e a imparcialidade, mesmo que de forma subjetiva e não 

proposital. 

 Daí a presente exceptivo, pois tal condição põe em suspeita o órgão 

julgador prevento, com violação do artigo 5º, incisos XXXVII e LIII, da 

Constituição Federal e também tratados interacionais dos quais o Brasil é 

signatário, quais sejam: a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do 

Cidadão; e o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e ainda a 

Convenção Americana de Direitos Humanos. 

 Sendo fato público e notório a relação marital entre a Excelentíssima 

Senhora Desembargadora e o Dr. Cesar Ruiz Mimoso Abreu, advogado da 

autoridade coatora nos autos 5028142-85.2020.8.24.0000 e, comprovado que a 

frente da defesa do  Deputado Júlio Garcia nos autos do RHC 119456/SC 

encontra-se o advogado e ex-desembargador Cesar Abreu, cujo intento é retirar 

a competência da Justiça Federal, evidenciada a SUSPEIÇÃO, pois caso o 

Presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina assuma o governo do 

Estado, obterá, de forma indireta, a prerrogativa do foro privilegiado, com a 

consequente remessa do processo criminal ao Superior Tribunal de Justiça.  

 

    Diante do exposto, requer seja acolhida a presente exceção 

de suspeição, na forma do que dispõe o art. 145, I e IV do CPC c/c art. 256 do 

Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, determinando 

V.Exa. a devolução dos autos ao setor competente para nova distribuição. 

Pede Deferimento. 
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Florianópolis, 28 de agosto de 2020. 

 

 

KARINA DE PAULA KUFA 

OAB/SP 245.404 

 

 


