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OPOSIÇÃO Nº 5028254-54.2020.8.24.0000/SC

OPOENTE: DANIELA CRISTINA REINEHR KOELZER
ADVOGADO: KARINA DE PAULA KUFA (OAB SP245404)
OPOSTO: ÓRGÃO ESPECIAL - GABINETE 12

DESPACHO/DECISÃO

I - Cuida-se de exceção de suspeição lançada pela ilustre Vice-Governadora,
com invocação dos incisos I e IV do art. 135 do CPC e art. 256 do Regimento Interno deste
Tribunal de Justiça.

II - Os fundamentos jurídicos utilizados para essa exceção, entretanto, não se
sustentam, porquanto a advocacia mencionada não ocorre no presente processo de
impeachment, não sendo a autoridade coatora sequer considerada “parte” para o efeito do
Mandado de Segurança que segue em separado (n. 50281428520208240000), consoante
jurisprudência pacífica do STF (AI 431264; AgR em AR 1699) e do STJ (REsp 1632302;
AgRg no REsp 1191674; AgRg no REsp 939.149; AgRg no Ag 663.703; AgRg no Ag
582.947)

III - Não se diga, ademais, num exercício de futurologia, que a
autoridade coatora no Mandado de Segurança que me foi distribuído terá algum benefício em
processo judicial a que responde, porquanto, aquele apontado, esbarra na AP 937 do STF,
caso contrário o benefício já existiria, pela condição de Deputado Estadual.

IV - Poder-se-ia rechaçar a arguição, também, com a invocação da própria
preclusão, à vista do mandado de segurança antecedente (MS n. 5024702-
81.2020.8.24.0000), sem que nele a suspeição fosse suscitada, ou mesmo da circunstância de
que não cabe à parte promover a escolha dos seus juízes a cada negativa de liminar.

V – Portanto, o que há na realidade, e é até razoável admitir, é o temor da
jurisdicionada em relação a imparcialidade desta julgadora, por conta das suas relações
familiares, talvez mais acentuado por desconhecer a carreira da magistratura e os atributos da
independência que lhe são próprios.

VI - O processo de impeachment, de outra parte, é essencialmente um processo
político e, como tal, um processo que envolve paixões, tanto que a Suprema Corte, em suas
diversas intervenções, tem primado por acentuar a interferência sempre minimalista dos
tribunais (STF - ADPF 378), como recomendado, para as hipóteses com essa singularidade, o
referendo do Plenário às decisões dos Relatores (Resolução 642/2019), conferindo segurança
jurídica e agilidade às eventuais investidas judiciais (STF - MS 21564).

VII – Assim, por conta dessa dupla circunstância, de se tratar o impeachment de
um processo político que envolve paixões, não pode nem deve esta Relatora deixar de
considerar que, acima de qualquer imputação de suspeição ou impedimento, que não se
reconhece, em absoluto, há a considerar os superiores interesses do Poder Judiciário
Catarinense, como respeitar as suas tradições de equidistância da política, o que justifica
invocar, de ofício, a “teoria da aparência da justiça”, segundo a qual o temor do
jurisdicionado leva a perda de confiança nos Tribunais em uma sociedade democrática.

ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA



31/08/2020 :: 302924 - eproc - ::

https://eproc2g.tjsc.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=137666c30c0491ccd9185fc80… 2/2

5028254-54.2020.8.24.0000 302924 .V10

VIII – Como reiterado em doutrina, tão importante quanto ser o juiz imparcial, é
parecer imparcial, pois se a sociedade, ou parte dela, não acreditar que a justiça foi feita,
porque ao acusado não foi garantido um juiz imparcial, o resultado desse processo será tido
por ilegítimo e prejudicial ao próprio Poder Judiciário, enquanto instituição isenta de paixões.
Não há dúvida que seriam necessários fatos objetivos, aqui não singularizados com essa
dimensão, entretanto, em se tratando de um processo político, há de se relativizar a máxima
dessa teoria, para que não sobre dúvida de se estar diante de um processo sob julgamento
imparcial e legítimo.

IX – Diante do exposto, com fundamento na “teoria da aparência da justiça”,
que reivindica a presença de um juiz independente e imparcial aos olhos da sociedade,
declaro a minha suspeição para presidir ou participar do julgamento de toda e qualquer ação
que envolva a discussão desse processo de impeachment.

Traslade-se cópia desta decisão nos autos do MS n. 50281428520208240000 e
remeta-se-o a nova distribuição por sorteio entre os demais integrantes do Órgão Especial
(art. 259 RITJSC), para quem, a posteriori, devem seguir os feitos conexos dada a prevenção,
já anotada em despacho proferido no mandado de segurança precedente  (MS n. 5024702-
81.2020.8.24.0000), a teor do artigo 117 do RITJSC e do artigo 59 do CPC.
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