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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DO IMPEACHMENT Nº 

754/2020, DEPUTADO ESTADUAL JOÃO AMIN. 

 

 

 

 

 

 

 

CARLOS MOISÉS DA SILVA, Governador do Estado de Santa Catarina, vem, 

respeitosamente, por intermédio de seu advogado signatário1, à presença de Vossa 

Excelência, com fundamento no art. 342, § 1º, do Regimento Interno da Assembleia 

Legislativa do Estado de Santa Catarina (ALESC) e no art. 2º, inc. II, do Ata da Mesa da ALESC 

nº 221, de 24 de julho de 2020, apresentar, tempestivamente2, INFORMAÇÕES nos autos do 

Processo de Impeachment nº 754, de 11/5/2020, no qual consta como denunciante o cidadão 

Ralf Guimarães Zimmer Junior.  

Inicialmente, importa destacar a natureza da presente petição no rito do Processo 

de Impeachment nº 754/2020. Trata-se de informações, que não se confundem com a defesa 

propriamente dita, a ser apresentada tão somente acaso superada a fase de admissibilidade 

da denúncia por crime de responsabilidade – o que não se espera, diante da flagrante 

ausência de justa causa.  

Assim, a matéria a seguir apresentada às Senhoras e aos Senhores Deputados 

Estaduais não esgota a defesa do Governador do Estado de Santa Catarina, pois objetiva, de 

forma preliminar e sucinta, demonstrar a ausência de justa causa para a admissibilidade da 

presente denúncia, pois no caso inexiste conduta ilegal comissiva ou omissa praticada pelo 

Chefe do Poder Executivo estadual.      

 
1 Procuração já constante dos autos. 
2 Vide Ofício GP nº 69/2020, de 17/8/2020, atestando o prazo final de 2/9/2020 para apresentação de 
informações. 



 

 

Página 2 de 34 

 

I – NÚCLEO FÁTICO CENTRAL DESTE PROCESSO DE IMPEACHMENT: CUMPRIMENTO 

PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM 

JULGADO, REFERENTE À DENOMINADA “VERBA DE EQUIVALÊNCIA”.  

O presente Processo de Impeachment nº 754, de 11/5/2020, diz respeito à prática 

de supostos crimes de responsabilidade pelo Governador do Estado, Carlos Moisés da Silva; 

pela Vice-Governadora do Estado, Daniela Cristina Reinehr Koelzer; e pelo Secretário de 

Estado da Administração, Jorge Eduardo Tasca. 

Alega o Denunciante, no corpo da petição de fls. 2 a 14 dos autos principais 

(recurso administrativo recebido como novo pedido de Impeachment), que o Governador do 

Estado praticou crimes de responsabilidade caracterizados, na visão do Denunciante, pela 

omissão “no dever que tinha de suspender o pagamento das verbas mensais contestadas 

vindouras cautelarmente, e determinar a instauração de sindicância para apurar os fatos e 

punir eventuais envolvidos no procedimento fraudulento” e pela ação de “encampar a 

ilegalidade da verba de equivalência ao defender expressamente sua existência e efeitos após 

longo arrazoado firmado de próprio punho nos autos do Impeachment autuado sob o n. 0073, 

em manifestação de fls. 152/192 (volume I)”.  

E conclui o Denunciante: “Assim ora agindo, ora se omitindo, deliberada e 

dolosamente, o Governador do Estado incidiu em delito de responsabilidade, contra a guarda 

legal e emprego de dinheiro público, ao ordenar despesa não autorizada em lei, e sem 

observância de prescrições legais relativas às mesmas, e, ainda, por ter cometido ato de 

improbidade por proceder de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo, 

afrontando a legalidade e a moralidade administrativa causando (sic) por ações e omissões 

dolosas efetivos dano ao erário, que tem (sic) se reproduzido mês e mês na ordem aproximada 

de oitocentos mil reais.”. Na percepção do Denunciante, estariam infringidos o “art. 4º, V e VII 

c/c art. 9º, VII c/c art. 11, 1, c/c art. 74, todos da Lei n. 1.079/1950”. 

Esses são os dois únicos núcleos fáticos dispostos ao longo da denúncia3.  

 
3 A mesma conclusão consta do Parecer Jurídico lavrado pelo Ministro Antonio Cezar Peluso, ex-Presidente do 
Supremo Tribunal Federal, datado de 28/8/2020 (Doc. 01): “Das únicas acusações, de que deve defender-se, a 
primeira, consistente em arguição de ação omissiva, estaria em que, com apresentar defesa da legalidade do 
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Como se abordará ao longo dessa peça preliminar (informações), a denúncia é 

absolutamente inepta e desconectada do contexto fático-jurídico, provavelmente decorrente 

da necessidade de o Denunciante se projetar politicamente na sociedade catarinense, para 

maior êxito em seu projeto político-partidário,  diante da recente derrota no pleito eleitoral 

de 2018 para o cargo de Deputado Federal4.  Em suma, inexiste qualquer ilegalidade 

praticada pelo Governador do Estado e pelas demais autoridades arroladas, quiçá prática de 

crime de responsabilidade. 

 

II – INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS CAPAZES DE SUPERAR AS RAZÕES DE 

ARQUIVAMENTO ANTERIORMENTE DELINEADAS PELA PROCURADORIA E PELA 

PRESIDÊNCIA DA ALESC.  

Antes de adentrar no núcleo fático e jurídico da acusação formulada contra o 

Governador do Estado, a Vice-Governadora do Estado e o Secretário de Estado da 

Administração, imperioso elucidar o malfadado entendimento da Procuradoria e da 

Presidência da ALESC no presente caso. Explica-se! 

Em 13/1/2020, o cidadão Ralf Guimarães Zimmer Junior protocolou junto à 

ALESC representação (denúncia) por crime de responsabilidade em face do Governador do 

Estado, da Senhora Vice-Governadora do Estado e do Secretário de Estado da Administração, 

expondo basicamente os mesmos fatos ora analisados, ou seja, a eventual responsabilidade 

 

pagamento contra o primeiro pedido de impeachment, em 27 de janeiro deste ano, teria o governador deixado 
de suspendê-lo e de mandar abrir sindicância para apurar os fatos (a). Em entrevista, ao vivo, a Televisão, teria 
manifestado ciência da decisão concessiva do mandado de segurança, a qual foi, porém, no mesmo dia, suspensa 
pelo desembargador relator, omitindo-se depois, mais uma vez (b). E deveria ter sabido que, em 27 de fevereiro, 
largo parecer de auditores fiscais do TCE opinara pela ilegalidade do pagamento, reconhecida ao depois pelo 
Plenário, em 11 de maio, e, desse modo, ter-se-ia omitido pela terceira vez (e).  
E a segunda, figurada em imputação de ação comissiva, teria sido o fato de haver o governador encampado a 
ilegalidade do pagamento, ao sustentá-lo de modo expresso na defesa que apresentou ao primeiro pedido de 
impeachment (d). 
Esses quatro atos ajustar-se-iam aos tipos dos crimes de responsabilidade objeto dos arts. 4º, incs. V e VII, 9º, 
nº 7, e 11, nº 1, cc. art. 74, todos da Lei federal nº 1.079, de 10 de abril de 1950. Não se ajustam, porém, nem de 
longe. E não precisa muito para o demonstrar ex abundantia.”  
4 Disponível em: < https://ndmais.com.br/politica/ex-deputado-gilmar-knaesel-recepciona-pre-candidato-
ralf-zimmer-junior-no-ninho-tucano/>; < https://www.nsctotal.com.br/colunistas/anderson-silva/quem-e-o-
autor-do-impeachment-contra-o-governador-carlos-moises>. Acessados em 1º/9/2020. 
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das autoridades denunciadas pelo pagamento da denominada “verba de equivalência” aos 

Procuradores do Estado, através do Processo PGE nº 4421/2019. Referido pedido de 

Impeachment foi autuado sob nº 073/2020. Repita-se: o conjunto fático-jurídico é o mesmo 

do presente Processo de Impeachment nº 754/2020. 

Conclusos os autos à Procuradoria da ALESC para parecer jurídico, a d. 

Procuradora-Geral assim se manifestou (fl. 164 – Anexo 2): 

 

 

Concluiu a d. Procuradora-Geral da ALESC (fl. 165 – Anexo 2): 
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Pela leitura do Parecer Jurídico, datado de 4/2/2020, a Procuradora-Geral Gláucia 

Mattje concluiu, com absoluta convicção, que inexistem elementos para o recebimento da 

denúncia por crime de responsabilidade, seja porque a situação fática “não pode levar a 

conclusão que o subscritor anuiu com qualquer eventual irregularidade ocorrida em seu 

desenrolar” (fl. 164 – Anexo 2), seja porque “não se encontram presentes indícios da autoria e 

prova da materialidade capazes de conduzir o Poder Legislativo ao processamento desta 

Representação por ato do Governador e da Vice-Governadora do Estado.” (fl. 165 – Anexo 2). 

Diante do Parecer Jurídico, o Presidente da ALESC, Deputado Júlio Garcia decidiu, 

em 5/2/2020, arquivar a denúncia por ausência de elementos mínimos de autoria e 

materialidade (fl. 218 – Anexo 2): 
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Do mencionado arquivamento, datado de 5/2/2020, o cidadão Ralf Guimarães 

Zimmer Junior apresentou, em 11/5/2020, recurso administrativo no intuito de revolver os 

fatos e forçar o recebimento do processo de Impeachment contra as autoridades arroladas, 

tendo como “fato novo” a (i) decisão proferida, em 10/2/2020, pelo Desembargador Pedro 

Manuel Abreu nos autos do Mandado de Segurança nº 9016397-12.1998.8.24.0000 e a (ii) 

medida cautelar proferida, em 11/5/2020, pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa 

Catarina (TCE/SC) nos autos do processo RLI nº 20/00050497. 

Vejam, Senhoras e Senhores Deputados Estaduais, que não há conjunto fático 

diverso que justifique a recepção de idêntico pedido de Impeachment. Os fatos são os mesmos 

(pagamento da “verba de equivalência” através do Processo PGE nº 4421/2020), as 

autoridades públicas também (Governador do Estado, Vice-Governadora do Estado e 

Secretário de Estado da Administração), assim como o denunciante (Ralf Guimarães Zimmer 

Junior). Enfim, nada há de novo para justificar a repentina mudança de entendimento da 

Procuradoria e da Presidência da ALESC. As decisões citadas no “novo” pedido de 

Impeachment (Decisão monocrática do Desembargador Pedro Manoel Abreu, nos autos do 

Mandado de Segurança nº 9016397-12.1998.8.24.0000; e Decisão Cautelar de relatoria do 

Conselheiro Wilson Rogério Wan-Dall, nos autos da RLI nº 20/00050497) dizem respeito aos 
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mesmos fatos já abordados anteriormente, assim como são provisórias, isto é, não são 

decisões definitivas, de modo que inexiste, no âmbito do TJSC ou do TCE/SC, qualquer decisão 

de mérito que declare como ilegal a deliberação tomada pela Procuradoria-Geral do Estado 

nos autos do Processo PGE nº 4421/2019, no sentido de dar efetivo cumprimento à decisão 

judicial transitada em julgado. 

Para que reste clara a precariedade das conclusões lançadas pela Procuradoria e 

pela Presidência da ALESC, extrai-se excerto do Parecer Jurídico MPC/AF/332/20205, datado 

de 10/3/2020, da lavra do Procurador de Contas Aderson Flores, quando em análise da 

matéria no âmbito do RLI nº 20/00050497, junto ao TCE/SC: 

 

Senhoras e Senhores Deputados, ao longo do Parecer Jurídico 

MPC/AF/332/2020, o Procurador de Contas Aderson Flores reconhece que “a problemática 

jurídica de fundo é complexa”, a merecer muita atenção e cuidados na sua apreciação, para “se 

evitar a tomada de decisões precipitadas”. Extrai-se excerto conclusivo do Parecer Jurídico 

MPC/AF/332/2020:  

 
5 Doc. 02 - Parecer Jurídico MPC/AF/332/2020, nos autos da RLI nº 20/00050497. 
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Deveras, o recebimento do pedido de impeachment sobre os fatos ora postos é 

medida precipitada, que vai na contramão do ordenamento jurídico brasileiro, trazendo 

instabilidade política e insegurança jurídica, tudo em prejuízo do povo de Santa Catarina. 

Em verdade, e todos o sabem, o recebimento do presente processo de 

impeachment (nº 754/2020) tem como pano de fundo a tentativa de extrair do Poder 

Executivo as autoridades legitimamente eleitas em 2018 pelo povo catarinense. Daí, 

inclusive, a necessidade de forçar-se a presença da Vice-Governadora do Estado no processo 

de impedimento, deixando constrangidos até mesmo aqueles mais acostumados com as 

artimanhas da vida política.  O presente processo de Impeachment não diz respeito à prática 

ou não de crime de responsabilidade pelas autoridades denunciadas – situação essa 

sabidamente inexistente –, mas, sim, remonta à tentativa de tomada forçosa do Poder 

Executivo através do desvirtuamento do instituto do Impeachment, em completo desrespeito 

aos valores democráticos, ao Estado de Direito e, por fim, ao próprio povo catarinense. 

  

III – PEDIDO ADMINISTRATIVO DA APROESC. PROCESSO PGE Nº 4421/2019. 

DELIBERAÇÃO COLEGIADA DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO. COMPETÊNCIA 

EXCLUSIVA DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO PARA A ANÁLISE DO PEDIDO DE 

CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. PROIBIÇÃO DO GOVERNADOR DO ESTADO DE 

NEGAR CUMPRIMENTO À DECISÃO JUDICIAL, SOB PENA DE PRÁTICA DE CRIME DE 

RESPONSABILIDADE. 

É imperioso que se conheça a realidade dos fatos, especialmente em relação à 

forma como a PGE deliberou pelo reconhecimento do dever de adimplir a chamada “verba de 

equivalência” aos Procuradores do Estado, a partir do pedido formalizado pela Associação 
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dos Procuradores do Estado de Santa Catarina (APROESC), tendo como fundamento o 

descumprimento de decisão judicial transitada em julgado. 

Antes da análise do pedido da APROESC junto ao Estado de Santa Catarina, 

importa compreender o escopo do direito pleiteado pela Associação de Classe.  

Preceitua o art. 196 da Constituição do Estado de Santa Catarina, desde sua 

redação original: 

Art. 196. Aos Procuradores dos Poderes do Estado e aos delegados de polícia 
é assegurado o tratamento isonômico previsto no art. 26, §§ 1º e 2º, 
aplicando-se-lhes o disposto no art. 100, I a III. 

 

Com base no referido artigo da Constituição Estadual, que estabelece o dever de 

isonomia entre os Procuradores dos Poderes do Estado – ou seja, entre os Procuradores do 

Poder Executivo e do Poder Legislativo, visto inexistir Procuradoria no âmbito do Poder 

Judiciário estadual, a APROESC impetrou mandado de segurança perante o Grupo de Câmaras 

de Direito Público do TJSC, autuado sob nº 2004.036760-3, “postulando a equiparação dos 

seus vencimentos aos dos Procuradores da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, mediante 

a incorporação da denominada ‘verba de equivalência’”6.  

Analisando o caso, decidiu o Grupo de Câmaras de Direito Público do TJSC por 

reconhecer o direito pleiteado pela APROESC, com base no art. 196 da Constituição Estadual, 

conforme se retira da ementa do r. Acórdão: 

Mandado de Segurança. Isonomia de vencimentos. Procuradores do Estado e 
Procuradores da Assembléia Legislativa. Exegese do artigo 196 da 
Constituição Estadual. Auto-aplicabilidade. Ordem concedida parcialmente. 
Se a Constituição Estadual, em norma genérica dependente de 
regulamentação, assegurou isonomia vencimental aos servidores da 
administração direta, ocupantes de cargos de atribuições iguais ou 
assemelhados do mesmo Poder ou não (art. 26, §§ 1º e 2º), e, em dispositivo 
específico, tratou da isonomia entre os Procuradores dos Poderes do Estado 
(art. 196), estabelecendo as atribuições dos Procuradores do Estado e dos 
Procuradores da Assembléia Legislativa (arts. 103 e 37), é evidente que em 
relação a estes a garantia constitucional não depende de mediação 
legislativa. (MS nº 98.001257-0, rel. Des. Anselmo Cerello) 

 
6 Doc. 03 – Acórdão prolatado nos autos do Mandado de Segurança nº 2004.036760-3, relator Desembargador 
Pedro Manoel Abreu, datado de 14/9/2005. 
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"O mandado de segurança não é substitutivo da ação de cobrança" (STF, 
súmula nº 269) e "não produz efeitos patrimoniais em relação a período 
pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via 
judicial própria" (STF, súmula nº 271). (TJSC, Grupo de Câmaras de Direito 
Público, Mandado de Segurança n. 2004.036760-3, da Capital. Relator Des. 
Pedro Manoel Abreu. Julgado em 14/9/2005) 

 

Das razões de decidir, o Desembargador Pedro Manoel Abreu assim deliberou:  

“(...) 
Já em seu artigo 196, disciplina de forma específica o caso em análise, 
garantindo aos Procuradores dos Poderes do Estado e aos Delegados de 
Polícia o tratamento isonômico previsto no dispositivo supramencionado.  
Tal previsão refoge à disciplina genérica, dependente de lei complementar, 
surtindo efeitos desde a entrada em vigor da Constituição Catarinense, do 
que sobressai o direito à imediata paridade remuneratória dos Procuradores 
dos Poderes do Estado. 
(...)”  

  

É com base nesse r. Acórdão, transitado em julgado, que a APROESC fundamentou 

seu pleito administrativo em outubro de 2019, junto à PGE, autuado no Sistema de Gestão de 

Processos Eletrônicos (SGP-e) como Processo PGE nº 4421/20197. O pedido da APROESC 

restou assim delimitado: 

 

 
7 Doc. 04 - Processo PGE nº 4421/2019. 
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Conforme consta do requerimento protocolado pela APROESC, em janeiro de 

2019 a remuneração dos Procuradores da ALESC foi majorada para o valor de R$ 35.462,228, 

situação que motivou a APROESC a solicitar, formalmente perante à PGE, o efetivo 

cumprimento de decisão judicial transitada em julgado nos autos do Mandado de Segurança 

nº 2004.036760-3. 

Em 2/10/2019, após abertura de processo administrativo (Processo PGE nº 

4421/2019), a então Procuradora-Geral do Estado solicitou autorização do Governador do 

Estado para “processamento, instrução e análise do pleito” de “cumprimento de ordem 

judicial”: 

 
8 Observar a Certidão expedida pela ALESC, constante à fl. 27 do Processo PGE nº 4421/2019. 
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O “De acordo” do Governador do Estado, datado de 3/10/2019, deu-se em virtude 

de previsão constante no art. 1º, § 2º, da Lei estadual nº 14.275/20089, que exige prévia 

autorização do Chefe do Poder Executivo para posterior apreciação do seu mérito. No caso, a 

autorização do Governador do Estado, datada de 3/10/2019, permitiu o processamento, a 

 
9 Lei estadual nº 14.275/2008:  
Art. 1º Compete ao Procurador-Geral do Estado, ouvido, previamente, o Subprocurador-Geral do Contencioso, 
decidir sobre os pedidos administrativos de indenização e de satisfação de direitos, de acordos judiciais, bem 
como as propostas de Procuradores do Estado para o reconhecimento do pedido ou desistência de ações. 
§ 2º Os pedidos administrativos de indenização e de satisfação de direitos e as propostas de acordos 
judiciais cuja repercussão financeira seja superior à R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) serão, 
anteriormente à análise de mérito, submetidos à prévia e expressa autorização do Chefe do Poder 
Executivo. 
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instrução e a análise do pleito da APROESC, sem qualquer juízo deliberativo ou valorativo. 

Em síntese, o “De acordo” jamais adentrou ao mérito do pedido, pois inerente à atividade da 

própria PGE. Aliás, na estrutura administrativa do Estado de Santa Catarina, a competência 

para tal finalidade (análise de cumprimento de decisão judicial) é exclusiva da PGE, conforme 

disciplinado no art. 1º, § 2º, da Lei estadual nº 14.275/2008 e no art. 4º, incisos XIII e XV, da 

Lei complementar estadual nº 317/200510. 

Ato subsequente, vários Procuradores do Estado analisaram o pleito formulado 

pela APROESC, conforme se extrai dos autos do Processo PGE nº 4421/2019 (fls. 53, 71 e 78): 

 

 

 
10 Lei complementar estadual nº 317/2005: 
Art. 4º Compete à Procuradoria Geral do Estado: 
XIII – processar pedidos administrativos de indenização ou de satisfação de direitos, na forma da lei 
especial; 
XV – orientar a administração pública no cumprimento de decisões judiciais e opinar obrigatoriamente 
nos pedidos de extensão de julgado; 
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Em seguida, foram os autos encaminhados para análise do Procurador do Estado 

João Carlos Castanheira Pedroza, relator da matéria junto ao Conselho Superior da PGE 

(composto por 11 Procuradores do Estado). Em substancioso parecer, manifestou-se pelo 

acatamento do pleito da APROESC (fl. 99-100): 
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Dando seguimento à apreciação administrativa, o Conselho Superior da PGE, 

órgão colegiado responsável pela apreciação de pedidos dessa natureza (art. 2º da Lei 

estadual nº 14.275/200811), acolheu pela unanimidade12 de seus integrantes o voto do 

relator, Procurador do Estado João Carlos Castanheira Pedroza, no sentido de reconhecer a 

necessidade de o Estado acatar o pleito da APROESC, para o fim de dar cumprimento à 

decisão judicial constante do Mandado de Segurança nº 2004.036760-3 (fl. 101): 

 

Após deliberação do Conselho Superior da PGE, a então Procuradora-Geral do 

Estado assim decidiu, em consonância com suas competências legais (fl. 106): 

 

Pelo cotejo fático, resta claro que a apreciação da matéria no âmbito da PGE deu-

se de forma exauriente e fundamentada, inclusive com a anuência de todos os 11 integrantes 

 
11 Lei estadual nº 14.275/2008:  
Art. 2º Nas hipóteses previstas no art. 1º desta Lei, o Procurador-Geral do Estado deverá, posteriormente, 
submeter a matéria à apreciação do Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado, que exercerá a função 
de órgão de controle interno. 
12 Doc. 05 - Ata nº 006/2019 da sessão extraordinária do Conselho Superior da Procuradoria Geral do Estado 
de Santa Catarina, realizada em 09/10/2019. 
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do seu Conselho Superior, todos competentes Procuradores do Estado, que analisaram com 

acuidade a matéria trazida à baila pela APROESC, em requerimento próprio.   

Em atenção à deliberação, proferida de forma colegiada no âmbito da PGE, foram 

os autos encaminhados à Secretária de Estado da Administração para cumprimento da ordem 

judicial, conforme destacado no próprio despacho do Secretário de Estado da Administração 

(fl. 107): 

 

Por todo o contexto narrativo acima demonstrado, percebe-se que o pagamento 

da “verba de equivalência” deu-se no estrito cumprimento de decisão judicial transitada em 

julgado no âmbito do Mandado de Segurança nº 2004.036760-3, por determinação da então 

Procuradora-Geral do Estado Célia Iraci da Cunha, situação essa previamente avalizada por 

outros 12 diferentes Procuradores de Estado (dois Procuradores do Estado pareceristas,  

Sílvio Varela Júnior e Daniel Rodrigues Teodoro da Silva; e 10 Procuradores do Estado 

componentes do Conselho Superior da PGE, também composto pela então Procuradora-Geral 

do Estado). 

Dito com outras palavras, o ato decisório (deliberativo) deu-se no âmbito da PGE, 

através da então Procuradora-Geral do Estado, que encaminhou os autos à Secretaria de 

Estado da Administração para cumprimento de decisão judicial, a exemplo do que ocorre 
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rotineiramente com inúmeras outras situações no âmbito do Poder Público federal, estadual 

e municipal envolvendo o cumprimento de ordem judicial (compra de medicamentos, 

remuneração de servidores públicos, nomeações em cargos públicos, licitações públicas etc). 

Esse ponto é importante ser destacado!  

O Governador do Estado, assim como as demais autoridades arroladas no 

presente processo de Impeachment, não autorizou ou deliberou a respeito do pagamento da 

chamada “verba de equivalência”, justamente porque incumbia à PGE, órgão responsável 

(competente) na estrutura administrativa para tal finalidade. Assim como ocorre nas demais 

Secretarias de Estado, não compete ao Chefe do Poder Executivo deliberar sobre questões 

técnicas afetas à cada pasta do Governo, inerentes às atribuições previstas em lei e na 

Constituição do Estado de Santa Catarina. 

Pelo exposto, verifica-se que competiu à PGE, por força de lei (art. 1º, § 2º, da Lei 

estadual nº 14.275/2008 e art. 4º, incisos XIII e XV, da Lei complementar estadual nº 

317/2005), a análise e deliberação sobre o cumprimento (ou não) de ordem judicial oriunda 

do Mandado de Segurança nº 2004.036760-3. A legislação estadual (LCE nº 317/2005) é 

clara ao dispor que compete à Procuradoria-Geral do Estado “processar pedidos 

administrativos de indenização ou de satisfação de direitos” (inc. XIII) e “orientar a 

administração pública no cumprimento de decisões judiciais” (inc. XV). 

Não compete ao Governador do Estado a análise do (des)cumprimento de decisão 

judicial, sob pena, daí sim, da prática de crime de responsabilidade, por ofensa às 

competências da PGE estabelecidas na Constituição Estadual (art. 103, caput13) e na 

legislação supra mencionada. Em suma, não pode o Governador do Estado opor-se à PGE em 

assuntos relacionados ao cumprimento de decisão judicial. Eventual interpretação 

equivocada da PGE nesse sentido deve ser sanada pelo próprio Poder Judiciário, e não pelo 

Chefe do Poder Executivo ou qualquer outro agente público! 

 
13 Art. 103. A Procuradoria-Geral do Estado, subordinada ao Gabinete do Governador, e a instituição que, 
diretamente ou através de órgão vinculado, representa o Estado judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, 
nos termos da lei complementar que dispuser sobre sua organização e funcionamento, as atividades de 
consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo. 
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Cabe registrar que, de longa data, vigora em Santa Catarina normativo que obriga 

os órgãos do Governo do Estado a observarem as orientações técnico-jurídicas fixadas pela 

Procuradoria-Geral do Estado, “cumprindo todas as suas determinações e recomendações”14. 

Dito de forma direta, a legislação estadual obriga os órgãos públicos que sigam os pareceres, 

orientações e deliberações jurídicas da PGE, exatamente porque é o órgão técnico para tal 

fim.  

Também imperioso rememorar que o próprio Presidente da ALESC, Deputado 

Estadual Júlio Garcia, quando do recebimento do presente processo de Impeachment, na 

sessão Plenária do dia 22/7/2020, consignou que sua decisão seria tomada com base no 

parecer jurídico da Procuradoria da ALESC: 

“No meu entendimento é um procedimento político, é bem verdade, mas ele 
precisa ter início com base jurídica. Então nesse momento não cabe a 
presidência fazer julgamento que não seja apenas jurídico e farei embasado 
no parecer da procuradoria da Assembleia Legislativa.” (sic)”15 

 

Assim também consta de entrevista concedida por Sua Excelência ao colunista 

político Upiara Boschi, amplamente divulgada à sociedade: 

“Como foram os dias que antecederam sua decisão de levar adiante o 
processo de Impeachment com base no parecer da Procuradoria da 
Alesc? 
No primeiro momento, eu arquivei um processo de Impeachment (em 
fevereiro) atendendendo (sic) à recomendação da Procuradoria. A primeira 
fase do Impeachment é eminentemente jurídica. Quem fala nessa situação é a 
Procuradoria da Alesc e eu atendi o que ela manifestou. Não é diferente no 
segundo caso. Houve a manifestação pelo arquivamento de alguns pedidos e 
para que pudesse prosperar um dos pedidos. O encaminhamento foi dado, 
mas eu não sou o autor.”16 

 

 
14 Decreto estadual nº 724/2007: 
Art. 4º Visando a uniformização da orientação técnica, os órgãos setoriais e seccionais devem: 
I – observar a orientação técnico-jurídica fixada pela Procuradoria Geral do Estado, cumprindo todas as suas 
determinações e recomendações; 
15 Disponível em:< http://agenciaal.alesc.sc.gov.br/index.php/tval/noticia_single_tval/assembleia-abre-
processo-de-impeachment-de-governador-e-vice>. Acessado em 1º/9/2020, às 21h.36. 
16 Disponível em:< https://www.nsctotal.com.br/colunistas/upiara-boschi/exclusivo-julio-garcia-fala-sobre-
impeachment-de-moises-e-critica>. Acessado em 1º/9/2020, às 21h37. 
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Para a Presidência da ALESC, a decisão de recebimento do pedido de Impeachment 

deve se dar com fundamento em parecer jurídico da Procuradora da ALESC. Todavia, quando 

o Governador do Estado assim o faz (no caso presente, não se trata de simples recomendação 

jurídica, pois, como visto, trata-se de competência legal da PGE em deliberar sobre o 

cumprimento de decisão judicial e seus efeitos jurídicos), pratica crime de responsabilidade. 

Em suma, a Presidência da ALESC adota uma conduta e cobra outra dos acusados, 

desnudando a completa falta de coerência e razoabilidade na apreciação do caso concreto.  

Cabe lembrar às Senhoras e aos Senhores Deputados Estaduais que é crime de 

responsabilidade, previsto na própria Lei federal nº 1.079/1950 (art. 4º, VIII17 c/c art. 12, 

itens 1 e 418), impedir, por qualquer meio, o cumprimento de decisões judiciais ou o 

pagamento determinado por sentença judiciária. Caso o Governador do Estado determinasse 

o descumprimento da decisão judicial transitada em julgado, oriunda do Mandado de 

Segurança nº 2004.036760-3, em contrariedade à deliberação da PGE, restaria configurada a 

prática, em tese, de crime de responsabilidade por ofensa aos arts. 4º, inc. VIII e 12, itens 1 e 

4, da Lei federal nº 1.079/1950. 

Em análise do caso específico, o ex-Presidente do Supremo Tribunal Federal, 

Ministro aposentado Antonio Cezar Peluso, assim se manifestou, com a propriedade que lhe 

é peculiar: 

“13. De tudo vem, em linha reta, a ostensiva inépcia da denúncia, que mareia 
de falta de justa causa o pedido de impedimento. 
Daí escusaria notar, em reforço retórico, que nenhum dos atos atribuídos ao 
governador, no relato da denúncia, comporta juízo de reprovabilidade 
jurídica de qualquer espécie, seja a título de crime de responsabilidade, de 
crime comum, ou de improbidade administrativa. Se se tivesse oposto ao 
pagamento da verba cujo direito foi reconhecido por decisões judiciárias 
revestidas de coisa julgada e concretizado em fundamentada decisão jurídica 
da Procuradora-Geral do Estado, ao termo de regular procedimento 

 
17 Lei federal nº 1.079/1950: 
Art. 4º São crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República que atentarem contra a Constituição 
Federal, e, especialmente, contra: 
VIII - O cumprimento das decisões judiciárias. 
18 Lei nº 1.079/1950: 
Art. 12. São crimes contra o cumprimento das decisões judiciárias: 
1 - impedir, por qualquer meio, o efeito dos atos, mandados ou decisões do Poder Judiciário; 
4 - Impedir ou frustrar pagamento determinado por sentença judiciária. 
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administrativo, teria ele, aí, aí, sim, cometido crimes de responsabilidade (art. 
4º, inc. VIII, cc. art. 12, nº 2 e nº 4, da Lei nº 1.079, de 1950), sustando, em 
definitivo, ordem de pagamento já suspensa por decisão cautelar e provisória 
do relator do mandado de segurança coletivo e, ao depois, do Pleno do TCE, 
sem que, até agora, haja sobrevindo decisão judiciária final das complexas 
quaestiones iuris sobre hipotética alteração superveniente do quadro 
normativo em que se fundaram as três decisões dos mandados de segurança, 
da relativização e ineficácia de suas coisas julgadas e da prescrição 
intercorrente. Só governador leviano e irresponsável, senão despreparado, 
agiria doutro modo!”19 

 

O Parecer Jurídico anexado aos autos coloca por terra qualquer dúvida em relação 

à completa ausência de ato ilegal praticado pelo Governador do Estado e, por consequência 

lógica, inexistência de crime de responsabilidade, como discorrido ao longo da presente 

defesa. 

Faz-se necessário esclarecer, uma vez mais, que o processo administrativo PGE no 

4421/2019 tramitou de forma regular, baseando-se no que estabelece a Lei estadual nº 

14.275/2008, que disciplina o disposto no inciso XIII do art. 4º, no § 2º do art. 7º e ainda no 

art. 20, todos da Lei complementar estadual no 317/200520. A deliberação da PGE em torno 

do direito pleiteado pela APROESC, fundamentado em decisão judicial transitada em julgado 

(Mandado de Segurança nº 2004.036760-3), mostrou-se revestida de legitimidade e 

legalidade, esgotando os temas relacionados à quaestio juris.  

O encaminhamento dos autos ao Secretário de Estado da Administração deu-se 

para o exercício da competência estabelecida no art. 29, inc. I, alínea “f”, da Lei complementar 

estadual no 741/201921, proferindo despacho no qual determinou, com base nos 

 
19 Doc. 01 - Parecer Jurídico lavrado pelo Ministro aposentado Antonio Cezar Peluso, ex-Presidente do Supremo 
Tribunal Federal, datado de 28/8/2020. 
20 Lei complementar estadual no 317/2005: 
Art. 4º Compete à Procuradoria Geral do Estado: 
XIII – processar pedidos administrativos de indenização ou de satisfação de direitos, na forma da lei especial; 
Art. 7º Compete ao Procurador-Geral do Estado: 
§ 2º A matéria relativa à desistência e dispensa de ações, ao reconhecimento da procedência do pedido e outros 
atos jurídicos análogos será disciplinada em lei e a relativa à dispensa de recursos no Regimento Interno da 
Procuradoria Geral do Estado. 
Art. 20 Compete ao Conselho Superior: 
VII – pronunciar-se sobre a realização de acordos judiciais e administrativos, bem como sobre o reconhecimento 
de direitos; 
21 Lei complementar estadual no. 741/2019: 
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fundamentos do Parecer PGE nº 365/2019, acolhido pela Procuradora-Geral do Estado, “a 

remessa dos autos à Diretoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas – DGDP, para 

cumprimento da decisão judicial.”22. 

Como resumo do presente item, é certo que ao Governador do Estado, assim como 

às demais autoridades denunciadas, cabia apenas observar a deliberação oriunda da PGE, 

órgão da estrutura organizacional do Estado de Santa Catarina responsável pela 

representação judicial e extrajudicial e pela orientação da Administração Pública no 

cumprimento de decisões judiciais. O estrito cumprimento de decisão judicial transitada em 

julgado nos autos do Mandado de Segurança nº 2004.036760-3, tal como deliberado pela 

PGE, era medida que se impunha, sendo vedada qualquer ação em sentido contrário por parte 

dos denunciados. Como bem concluiu o ex-Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro 

aposentado Antonio Cezar Peluso: “Só governador leviano e irresponsável, senão 

despreparado, agiria doutro modo!” 

 

IV – ARQUIVAMENTO DE NOTÍCIA DE FATO CONTRA O GOVERNADOR DO ESTADO NO 

ÂMBITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. PROVA DA AUSÊNCIA DE PRÁTICA DE 

ATO ILÍCITO. 

Além do pedido de Impeachment, o denunciante Ralf Guimarães Zimmer Junior 

protocolou Notícia de Fato junto ao Ministério Público do Estado de Santa Catarina, 

relacionando os mesmos fatos ora analisados (pagamento administrativo da “verba de 

equivalência”, nos autos do Processo PGE nº 4421/2019). Solicitou o Denunciante, em 

resumo, a apuração da prática de ato de improbidade administrativa pelo Governador do 

Estado, pela Vice-Governadora do Estado, pela então Procuradora-Geral do Estado e pelo 

Secretário de Estado da Administração. 

 

Art. 29 À SEA compete: 
I – normatizar, supervisionar, controlar, orientar e formular políticas de gestão de pessoas, envolvendo: 
f) remuneração dos servidores públicos civis e dos militares estaduais; 
22 Doc. 04 - Fl. 107 do Processo PGE nº 4421/2019. 
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Em recentes decisões, o Ministério Público do Estado de Santa Catarina afastou a 

existência de indícios de ato ímprobo em relação aos mesmos fatos abordados no 

requerimento de Impeachment recebido pelo Presidente da Assembleia Legislativa, com o 

arquivamento de plano da representação, sem instauração de Inquérito Civil.  

Em substancioso Despacho de Indeferimento23, com data de 4/2/2020, o 

Procurador-Geral de Justiça Fernando da Silva Comin, afastou por completo, após análise 

atenta dos fatos,  qualquer indício de prática de ato ilícito, comissivo ou omissivo, passível de 

ser imputado ao Governador do Estado de Santa Catarina.  E concluiu: 

 

Em 17/6/2020, a decisão de indeferimento prolatada pelo Procurador-Geral de 

Justiça nos autos da Notícia de Fato nº 01.2020.00000823-3 foi mantida pelo Conselho 

Superior do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, conforme voto24 lavrado 

pelo Conselheiro relator, Procurador de Justiça Newton Henrique Trennepohl, acompanhado 

pela unanimidade dos seus pares: 

 
23 Doc. 06 – Despacho de Indeferimento prolatado pelo Exmo. Procurador-Geral de Justiça, Dr. Fernando da Silva 
Comin, nos autos da Notícia de Fato nº 1.2020.00000823-3. 
24 Doc. 07 – Voto do Procurador de Justiça Newton Henrique Trennepohl, nos autos da Notícia de Fato nº 
01.2020.00000823-3. 



 

 

Página 23 de 34 

 

 

 

 

Mais recentemente, em 20/7/2020, a mesma Notícia de Fato nº 

01.2020.00000823-3 foi objeto de arquivamento pelo Promotor de Justiça da 12ª Promotoria 

de Justiça da Capital Cid Luiz Ribeiro Schmitz25: 

 
25 Doc. 08 – Despacho de arquivamento do Promotor de Justiça Cid Luiz Ribeiro Schmitz, datado de 20/7/2020. 
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Assim, por três oportunidades o Ministério Público do Estado de Santa Catarina 

analisou os fatos em questão e afastou a existência de indícios de prática ímproba por parte 

do Governador do Estado, da Vice-Governadora do Estado e do Secretário de Estado da 

Administração. Em relação ao Governador Moisés, inclusive, o arquivamento já foi 

confirmado no âmbito do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Santa 

Catarina, por unanimidade dos seus componentes. 

Resta, mais uma vez, clara a ausência de prática de ato ilegal – quiçá crime de 

responsabilidade – por parte das autoridades denunciadas, sob qualquer ângulo jurídico. 

 

V – INEXISTÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE CONTAS 

DO ESTADO DE SANTA CATARINA E PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA 

EM RELAÇÃO À LEGALIDADE OU NÃO DA DELIBERAÇÃO CONSTANTE DO PROCESSO 

PGE Nº 4421/2019.  

Outro ponto importante a ser destacado relaciona-se à natureza da decisão 

prolatada pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, nos autos RLI nº 
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20/00050497, que apura a regularidade do pagamento da “verba de equivalência” aos 

Procuradores do Estado através do Processo PGE nº 4421/2019. 

Em 11/5/2020, o Plenário do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina 

exarou decisão colegiada no sentido de determinar a sustação cautelar do pagamento da 

“verba de equivalência” dos Procuradores do Estado, conforme voto prolatado pelo Relator 

dos autos, Conselheiro Wilson Rogério Wan-Dall.   

Como visto, trata-se de decisão de natureza provisória, cautelar, sem que haja 

juízo de mérito e definitivo em relação ao tema apreciado pela Corte de Contas catarinense. 

Isso remonta à conclusão de que o Colegiado do Tribunal de Contas do Estado de Santa 

Catarina em momento algum deliberou, em caráter definitivo, a respeito da regularidade ou 

não da deliberação tomada pela PGE no âmbito do Processo PGE nº 4421/2019. 

Aliás, lembra-se da advertência feita pelo Ministério Público de Contas, através do 

Procurador de Contas Aderson Flores, no Parecer MPC/AF/332/2020, oportunidade na qual 

se manifestou pela não concessão da medida cautelar nos autos RLI nº 20/00050497: “Diante 

dessas circunstâncias, e em ordem a se evitar a tomada de decisões precipitadas, prudente que 

a análise da cautelar seja postergada, devendo o Tribunal de Contas, em um primeiro momento, 

acompanhar os possíveis desdobramentos iminentes da questão no Tribunal de Justiça 

catarinense, haja vista a índole essencialmente judiciária da problemática de fundo (dúvidas 

sobre a eficácia de dispositivo da Constituição Estadual e sobre a extensão da coisa julgada em 

decisões do próprio TJSC).”26. 

Adicionalmente, ressalta-se que o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, 

atendendo pedido da defesa do Governador do Estado, expediu a Informação DAP 70/202027, 

esclarecendo que inexiste qualquer apuração relacionada à prática de ato ilegal pelo Chefe 

do Poder Executivo nos autos RLI nº 20/00050497, conforme se destaca: 

 
26 Doc. 02 - Parecer Jurídico MPC/AF/332/2020, nos autos da RLI nº 20/00050497. 
27 Doc. 09 – Informação DAP 70/2020, datada de 27/7/2020. 
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Da mesma forma, inexiste qualquer decisão judicial meritória prolatada pelo 

Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina dispondo acerca da ilegalidade das verbas 

reconhecidas no seio do Processo PGE 4421/2019. A decisão proferida pelo Desembargador 

Pedro Manoel Abreu, nos autos do Mandado de Segurança n. 9016397-12.1998.8.24.0000, 

tão somente revogou as decisões monocráticas anteriormente prolatadas nos referidos 

autos, a fim de que não se impusesse o pagamento das verbas pretéritas, tal como solicitado 

pela APROESC. A matéria aguarda nova deliberação do Desembargador, para decisão em 

relação ao mérito do cumprimento do acórdão transitado em julgado. 

Percebe-se, assim, que é precipitado, como bem alertado pelo representante do 

Ministério Público de Contas (Parecer MPC/AF/332/2020), qualquer juízo prévio a respeito 

da regularidade ou não da deliberação promovida pela PGE nos autos do Processo PGE nº 
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4421/2019, justamente porque se trata de matéria complexa e com contornos jurídicos a 

serem primeiramente analisados pelo próprio Poder Judiciário. Imputar-se crime de 

responsabilidade ao Governador do Estado no presente contexto é, com a máxima vênia, 

medida irresponsável e leviana. 

 

VI – INÉPCIA DA DENÚNCIA. ATIPICIDADE DAS CONDUTAS IMPUTADAS. FALTA DE 

JUSTA CAUSA. 

Como já destacado, em seu “Recurso ao Plenário” – recebido pelo Presidente da 

ALESC como novo pedido de Impeachment –, o Denunciante imputou ao Governador do 

Estado condutas omissivas e comissivas que supostamente configurariam crime de 

responsabilidade. Aquelas de natureza omissiva diriam respeito ao fato de que o Governador 

do Estado, em 27 de janeiro de 2020, após ciência acerca do suposto pagamento ilegal da 

“verba de equivalência”, teria deixado de suspender o seu pagamento, não determinando a 

instauração de sindicância para apurar os fatos e responsáveis.  

Tal situação, segundo o denunciante, teria permanecido mesmo após as datas de 

10 de fevereiro, 27 de fevereiro e 11 de maio, todas do corrente ano, oportunidades em que, 

respectivamente, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina teria suspendido decisão anterior 

que autorizava o pagamento e o Tribunal de Contas do Estado teria opinado e reconhecido, 

em decisão cautelar, a ilegalidade do pagamento.   

Já a conduta de natureza comissiva decorreria de defesa apresentada pelo 

Governador do Estado no primeiro pedido de Impeachment (00753/2020), na qual sustentou 

a legalidade dos pagamentos realizados pelo Governo a título de “verba de equivalência”.  

As condutas, portanto, conforme alegou o denunciante, configurariam os crimes 

de responsabilidade previstos no “art. 4º, V e VII; art. 9º, 7; art. 11, 1; e art. 74, todos da Lei 

federal n. 1.079/50”, na medida em que o Governador do Estado teria, “ora agindo, ora se 

omitindo, deliberada e dolosamente”, ordenado despesa não autorizada em lei, bem como 

cometido ato de improbidade administrativa ao afrontar a legalidade e a moralidade 

administrativa, causando prejuízo ao erário. Dispõem referidos artigos: 
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Art. 4º São crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República 
que atentarem contra a Constituição Federal, e, especialmente, contra: 
[...] 
V - A probidade na administração; 
[...] 
VII - A guarda e o legal emprego dos dinheiros públicos; 
[...] 
 
Art. 9º São crimes de responsabilidade contra a probidade na administração: 
[...] 
7 - proceder de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decôro do 
cargo. 
 
Art. 11. São crimes contra a guarda e legal emprego dos dinheiros públicos: 
1 - ordenar despesas não autorizadas por lei ou sem observânciadas 
prescrições legais relativas às mesmas; 
 
Art. 74. Constituem crimes de responsabilidade dos governadores dos 
Estados ou dos seus Secretários, quando por eles praticados, os atos 
definidos como crimes nesta lei. 

 

Essa, portanto, a delimitação fática formulada pelo denunciante, sobre a qual 

devem os representados prestar informações.  

Como se sabe, o Supremo Tribunal Federal há muito já definiu que o processo de 

Impeachment não possui natureza puramente política, em que vedada qualquer 

sindicabilidade pelo Poder Judiciário. Ora se entendendo como de índole político-criminal, a 

partir da década de 1990 consolidou a Corte Suprema que o processo de Impeachment, no 

contexto brasileiro, tem natureza político-administrativa28, tratando-se de um instrumento 

jurídico-constitucional. Segundo o Ministro Celso De Mello, “O Impeachment – enquanto 

prerrogativa institucional do Poder Legislativo – configura sanção de índole político-

administrativa [...]”29. Justamente por isso, deve o processo de Impeachment observar as 

normas constitucionais e legais que regem o devido processo legal, sem o que não há de se 

falar em legítima utilização do poder punitivo estatal.  

 
28 STF. Tribunal Pleno. ADPF-MC 378/DF. Redator p/ acórdão Min. Luís Roberto Barroso. DJe, 08/03/2016. 
29 STF. Tribunal Pleno. MS n. 21.623/DF. Rel. Min. Carlos Velloso. Voto do Min. Celso de Mello. DJ, 17/12/1992. 
– grifo nosso. 
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Veja-se que, se de um lado o processo de Impeachment traduz a ideia republicana 

de responsabilidade dos governantes, em virtude da limitação do poder, de outro há que se 

observar, formal e materialmente, o modo de se levar a efeito tal responsabilização. Não se 

pode, a pretexto de afirmar que se trata de um processo essencialmente político, furtar-se 

das regras do jogo, numa busca incessante pelo impedimento a qualquer custo, sobretudo 

quando inexistente qualquer ato ilegal a configurar os chamados crimes de responsabilidade. 

“Se assim não fosse, o processamento e o julgamento teriam contornos exclusivamente políticos 

[...]”30. 

Nesse contexto, aliás, é que se tem a determinação do art. 79 da Lei federal nº 

1.079/50 no sentido de ser aplicável, subsidiariamente, o Código de Processo Penal. Além 

disso, também a Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa 

Rica), promulgada pelo Decreto 678/1992, norma de natureza supralegal31, é de observância 

obrigatória em se tratando de processo de Impeachment, como já decidiu a Corte 

Interamericana de Direitos Humanos32.  

Certo é, portanto, que o “[...] due process of law constitui garantia processual, em 

termos de processo judicial, administrativo e legislativo, significando garantia do processo e 

 
30 STF. Tribunal Pleno. ADPF-MC 378/DF. Redator p/ acórdão Min. Luís Roberto Barroso. Voto do Min. Edson 
Fachin. DJe, 08/03/2016. 
31 “Esse caráter supralegal do tratado devidamente ratificado e internalizado na ordem jurídica brasileira — 
porém não submetido ao processo legislativo estipulado pelo art. 5º, § 3º, da CF/1988 — foi reafirmado pela 
edição da Súmula Vinculante 25, segundo a qual ‘é ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a 
modalidade do depósito’. Tal verbete sumular consolidou o entendimento deste Tribunal de que o art. 7º, item 
7, da CADH teria ingressado no sistema jurídico nacional com status supralegal, inferior à CF/1988, mas 
superior à legislação interna, a qual não mais produziria qualquer efeito naquilo que conflitasse com a sua 
disposição de vedar a prisão civil do depositário infiel. Tratados e convenções internacionais com conteúdo de 
direitos humanos, uma vez ratificados e internalizados, ao mesmo passo em que criam diretamente direitos 
para os indivíduos, operam a supressão de efeitos de outros atos estatais infraconstitucionais que se 
contrapõem à sua plena efetivação.” (STF. Tribunal Pleno. ADI 5.240/SP. Rel. Min. Luiz Fux. DJe, 01/02/2016).  
32 “Segundo entendimento firmado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso Tribunal 
Constitucional vs. Perú (sentença de 31 de janeiro de 2001), essas garantias do art. 8º da Convenção Americana 
aplicam-se não apenas aos processos judiciais, mas a todo e qualquer procedimento sancionatório promovido 
pelo Estado por meio de órgãos que exerçam funções de caráter materialmente jurisdicional. No referido caso, 
discutiu-se justamente a incidência das garantias do art. 8º no processamento e julgamento de impeachment de 
juízes da Corte Constitucional do Perú. A Corte Interamericana de Direitos Humanos chegou à conclusão de que, 
apesar do procedimento de impeachment não ser judicial, também a ele deveriam se aplicar as garantias do art. 
8º para que também ele fosse o resultado de um justo e devido processo legal.” (STF. Tribunal Pleno. ADPF-MC 
378/DF. Redator p/ acórdão Min. Luís Roberto Barroso. Voto do Min. Edson Fachin. DJe, 08/03/2016).  
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garantia de justiça”33. Trata-se de direito inafastável nos processos de Impeachment. E, 

enquanto norma constitucional a ser observada, determina, além de um juízo meramente 

político, uma análise de pertinência inicial da denúncia, sob pena de se fazer letra morta a 

Constituição Federal de 1988.  

Ressalta-se: o juízo a ser formulado pelas Senhoras e pelos Senhores Deputados 

Estaduais, e que deveria ter sido feito pelo Presidente da Casa Legislativa, não é meramente 

político, mas também jurídico, do que sobressai a necessária análise quanto à inépcia ou não 

da denúncia, sob a ótica da justa causa, que “consiste na exigência de suporte probatório 

mínimo a indicar a legitimidade da imputação e se traduz na existência [...] de elementos sérios 

e idôneos que demonstrem a materialidade [...], bem como de indícios razoáveis de autoria.“34 

A justa causa não é mero argumento retórico, mas a exigência de um processo que se queira 

devido e legal, garantidor do contraditório e da ampla defesa.  

Além disso, a justa causa resulta da própria exigência constitucional de garantia 

da legalidade. Conforme dispõe o art. 85, parágrafo único, os crimes de responsabilidade são 

definidos em lei especial, que estabelece ainda as normas de processo e julgamento, 

comandos esses realizados pela Lei federal nº 1.079/50. Ora, se atípico o ato, não 

configurando ele quaisquer das condutas previstas como crimes de responsabilidade, não 

pode a Casa Legislativa levar adiante o processo de Impeachment, justamente porque, nesse 

caso, estaria ela incluindo nova conduta no rol de crimes de responsabilidade, o que é vedado, 

pois competência legislativa privativa da União (art. 22, inc. I c/c art. 85, parágrafo único, da 

CF/88 – Súmula Vinculante n. 46). “A indicação da tipicidade é pressuposto da autorização de 

processamento, na medida em que não haveria justa causa na tentativa de responsabilização 

[...] fora das hipóteses prévia e taxativamente estabelecidas”35. Existem, por certo, limites 

semânticos. 

 
33 STF. Tribunal Pleno. MS n. 21.623/DF. Rel. Min. Carlos Velloso. DJ, 17/12/1992. 
34 STF. Segunda Turma. AP 913/AL. Rel. Min. Dias Tofolli. DJe 17/11/2015.  
35 STF. Tribunal Pleno. ADPF-MC 378/DF. Redator p/ acórdão Min. LUÍS ROBERTO BARROSO. Voto do Min. 
EDSON FACHIN. DJe, 08/03/2016 – grifo nosso. 
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Portanto, há que se avaliar a justa causa para prosseguimento da denúncia.36  

E aqui, reproduz-se o parecer do Ministro aposentado do Supremo Tribunal 

Federal, Antonio Cezar Peluso, que analisou com maestria a presente situação, não deixando 

dúvidas acerca da inexistência de qualquer ato, omissivo ou comissivo, passível de configurar 

crime de responsabilidade por parte do Governador do Estado.  

“10. Aplicadas tais noções ao caso, vê-se logo, primo ictu oculi, ser de todo 
inepta a denúncia, cujos fatos arguidos são atípicos, isto é, não configuram, 
em tese, crimes de responsabilidade, mas atos juridicamente adiáforos, como 
se passa a demonstrar. 
 
As imputações de comportamentos omissivos reduzem-se a que, ciente da 
suposta ilegalidade do pagamento da verba de equivalência salarial 
ordenado por decisões judiciárias transitadas em julgado (rei iudicatae), 
teria o governador, em três oportunidades, deixado de suspendê-lo e de 
mandar apurar os fatos e punir os responsáveis. Abstraindo-se a questão da 
suposta ciência da ilegalidade de decisões judiciais, não pode haver nenhuma 
dúvida de que o governador não praticou crime contra guarda e emprego 
legal do dinheiro público (art. 4º, inc. VII), cujo tipo é de ordenar despesas 
não autorizadas por lei ou sem observância das prescrições legais relativas às 
mesmas (art. 11, nº 1). É que é fato indiscutível não ter o governador, até por 
falta de competência legal para tanto, ordenado o pagamento contestado, 
cuja decisão foi, como se viu, da Procuradora-Geral do Estado, no exercício 
de seu poder (art. 1º, § 2º, da Lei estadual nº 14.275, de 11 de janeiro de 2008, 
e art. 4º, incs. XIII e XV, da Lei Complementar estadual nº 317, de 30 de 
dezembro de 2005). É mais que óbvio que aquele tipo legal de ação comissiva 
(ordenar) não guarda a mais remota pertinência à hipótese da alegada 
conduta omissiva de deixar de suspender pagamento e instaurar sindicância! 
A atipicidade, aqui, é grosseira. 
 
E não o é menos em relação à arguição de crime contra a probidade na 
administração (art. 4º, inc. V), cujo tipo, consistindo na ação de proceder de 
modo incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo (art. 9º, nº 
7), nada tem a ver tampouco com aquela conduta omissiva, consubstanciada 
na acusação de deixar de cumprir hipotético dever legal de suspender 
pagamento autorizado por outrem, pois só concerne à proibição de 
comportamento na vida privada que, contrário à ética e a bons costumes, 
ponha em risco o prestígio público do cargo. Isto é, trata-se de regra típica de 
reprovação de procedimento privado indigno, desonroso ou indecoroso, 
inconciliável, como tal, com a gravidade ou decência que, alheia a assuntos 
exclusivos da intimidade pessoal, deve ostentar o agente público, ou 

 
36 “[...] juízo de mera instauração, realizado pela Assembleia Legislativa local antes da produção de qualquer ato 
de defesa, equivalente a um juízo de recebimento do processo penal comum”. (STF. Tribunal Pleno. ADI 
4.791/PR. Rel. Min. TEORI ZAVASCKI. DJ, 12/02/2015).   
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autoridade, na vida particular. Omitir-se quanto ao cumprimento de pretenso 
dever legal de adotar medida suspensiva de pagamento é coisa muito diversa, 
porque seria, a toda evidência, apenas proceder de modo diretamente ofensivo 
à lei! A atipicidade da denúncia, neste passo, é também pouco sutil.  
 
11. E não é melhor a segunda imputação, de comportamento comissivo, que 
seria o de ter o governador, na defesa apresentada, na Assembleia 
Legislativa, ao pedido original de impedimento, defendido de maneira 
expressa a legalidade do pagamento que o denunciante tem por ilegal. E a 
objeção é, no ponto, mais simples e radical, pela vistosa, breve, mas decisiva 
razão de que tal atitude do governador não cabe em nenhum dos dois tipos 
legais cogitados, seja porque não corporifica ação de ordenar despesa ilegal 
(art. 4º, inc. VII, cc. art. 11, nº 1), nem, muito menos, de proceder, na vida 
privada ou pública, de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decoro 
do cargo (art. 4º, inc. V, cc. art. 9º, nº 7). É exuberante, nesse sentido, a 
atipicidade do fato. Seria fraqueza de espírito insistir em coisa tão óbvia!” 

 

A lição não merece reparos. Mera insatisfação política de grupo que já não mais 

governa o Estado de Santa Catarina não pode servir como justa causa para o prosseguimento 

do processo de impeachment. Não pode o Poder Legislativo, em flagrante descolamento do 

quadro fático e de forma meramente retórica, afirmar que houve crime de responsabilidade, 

inclusive porque não há sequer um indício a corroborar a tese. Pelo contrário! 

As decisões do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, em conjunto com 

o esclarecimento do Tribunal de Contas do Estado, não permitem juízo diverso da Casa 

Legislativa, sob pena de a mera retórica política passar a ser justa causa para a admissão de 

processo de impeachment; finalidade diversa, certamente, da que objetivou o Constituinte.  

Segundo decisão do Procurador-Geral de Justiça Fernando da Silva Comin, 

mantida à unanimidade pelo Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Santa 

Catarina, “Uma análise detida dos autos demonstra que a tramitação do processo ocorreu na 

Procuradoria-Geral do Estado e, posteriormente, na Secretaria de Estado da Administração, 

mediante a prática de um único ato pelo Governador do Estado, qual seja, a autorização de 

processamento, instrução e análise do pedido formulado pela APROESC (fl. 311), em 

observância à legislação estadual [...]”. E complementa: 



 

 

Página 33 de 34 

 

 

 

Ora, não houve qualquer ato do Governador do Estado no sentido de ordenar 

despesas não autorizadas por lei ou sem observância das prescrições legais relativas às mesmas. 

Inclusive porque não é competência do Governador do Estado ordenar tal pagamento, 

conforme legislação estadual específica. O ato do Governador se restringiu a autorizar o 

processamento do pedido, com um “De acordo”. Nada mais. 

As supostas omissões subsequentes não permitem qualquer imputação de crime 

de responsabilidade; não há omissão juridicamente relevante. A uma, porque compete à 

Procuradoria do Estado a verificação da legalidade, como o fez; a duas, pois não se pode 

atribuir ao Chefe do Poder Executivo estadual responsabilidade universal, não sendo 

razoável que o Governado do Estado vá de encontro à orientação formulada pela própria 

Procuradoria do Estado (através de 13 Procuradores de Estado, todos de carreira), 

competente no caso para a decisão sobre o cumprimento de decisões judiciais e 

administrativas e o pagamento da verba. Além disso, as informações apresentadas nos autos 

do processo de Impeachment n. 00073/2020 apenas confirmam a inexistência de qualquer 

ilegalidade na conduta do Governador do Estado.   
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A segunda situação é ainda mais esdrúxula. Afirmar que o Governador do Estado, 

ao autorizar o processamento de pedido da Procuradoria do Estado, com atribuição legal no 

caso, teria procedido de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo é 

criar fato e situação jurídica inexistentes. Veja-se que acaso o Governador do Estado não 

observasse a orientação da Procuradoria, aí sim estaria ele cometendo crime de 

responsabilidade. O genérico tipo do art. 11, item 1, da Lei federal n. 1.079/50 não pode ser 

utilizado como retórica, como um coringa para qualquer situação. Em um Estado 

Democrático de Direito exige-se mais.  

Assim, não havendo o perfeito enlace entre as condutas atribuídas e os crimes de 

responsabilidade previstos na Lei federal nº 1.079/50 – e não apenas aqueles do art. 9º e 11, 

como citado pelo denunciante, mas de quaisquer outros –, não há alternativa no presente 

caso, senão o reconhecimento da inépcia da denúncia, por lhe faltar justa causa.  

Requer-se, assim, seja deliberado pelo arquivamento do presente processo de 

impeachment. 

Respeitosamente, pede deferimento. 

Florianópolis/SC, 2 de setembro de 2020. 

 

 

Marcos Fey Probst 
OAB/SC n. 20.781 


