
DISCURSO DO PRESIDENTE JULIO GARCIA 

Sessão ordinária de 27 de outubro de 2020. 

 

Senhoras Deputadas,  

Senhores Deputados, 

Encerrada a primeira fase do processo de impeachment, na condição de Presidente 

desta Casa Legislativa, sinto-me no dever de tecer algumas considerações sobre o 

mesmo. 

Quero iniciar por destacar o desempenho dos Deputados que compuseram o Tribunal 

misto. Atuando fora das atribuições da rotina parlamentar, os escolhidos tiveram 

desempenho elogiável; sem surpresas para os que, como eu, os conhece muito bem, 

mas surpreendente para os que não acompanham de perto nossas atividades do 

cotidiano.  

Num processo histórico, nossos representantes honraram as tradições do Parlamento 

do Estado catarinense, desempenhando com desenvoltura a missão que lhes foi 

confiada. A eles os nossos cumprimentos e o nosso reconhecimento. 

Mantendo a eqüidistância recomendada pela ética e pelo bom senso, acompanhei a 

sessão da última sexta-feira pela cobertura da nossa TVAL, aliás, com desempenho 

também elogiável pelo profissionalismo ético e respeitoso. 

E assim, não posso deixar de fazer referência ao brilhante voto do eminente 

desembargador Luiz Felipe Schuch. Um voto técnico, alicerçado em farta 

jurisprudência, rigorosamente centrado no objeto do tema em discussão, Sua 

Excelência nos fez relembrar juízes que escreveram páginas memoráveis na história da 

magistratura brasileira. Para citar apenas um, o desembargador Schuch nos trouxe à 

lembrança o grande ministro do Supremo Tribunal Federal Celso de Melo, de cuja 

presença já se ressente a Suprema Corte brasileira com seus votos, verdadeiras aulas 

de Direito! 

O desembargador, no seu voto, não perdeu tempo em discutir matéria vencida, 

respeitando a Súmula 339, do STF que enuncia: “NÃO cabe ao Poder Judiciário, que 

não tem função legislativa, aumentar vencimento de servidores públicos sob 

fundamento de isonomia”. Se há algo mais cristalino que essa súmula, deve estar 

numa famosa fonte de água localizada no Tenessee (EUA). 

Destaco do voto as folhas 6, onde o desembargador assenta: “o relatório elaborado 

pelo Excelentíssimo deputado estadual Kennedy Nunes, digno relator, porque retratou 

com fidelidade os lances do presente processo de impeachment, não merece reparos”. 



E prossegue sua Excelência às folhas 27 do seu voto: “Também impõe reafirmar que o 

procedimento aplicado ao presente processo seguiu, até este ponto, como se viu, no 

caminho estabelecido pela Constituição Federal e a de Santa Catarina, assim como em 

observância às disposições da Lei 1.079/50, com a filtragem constitucional realizada 

pelo Supremo Tribunal Federal, em diversos precedentes que se sucederam na melhor 

compreensão e formatação do sistema de responsabilização dos agentes políticos”. E 

aí ele enumera diversas decisões e explicita: “A decisão referida do Excelso Pretório, na 

ADPF 740, relatora Ministra Rosa Weber em resposta à medida interposta pelo 

denunciado governador Carlos Moisés, confirma a adequação do procedimento deste 

impeachment em face do sistema normativo constitucional e infraconstitucional, 

garantindo, portanto, a lisura e transparência do processo deflagrado, cujo roteiro 

segue cautelosamente o disposto na Constituição e nas leis”. 

Sua Excelência, nesta afirmação, mostra de forma cristalina, o olhar vigilante e 

desapaixonado, próprio dos homens de bem e rotina dos grandes julgadores. 

Queiram ou não as torcidas de quem é própria a paixão, esta é a realidade indiscutível 

da condução deste processo pelos 40 deputadas e deputados que compõem esta 

Augusta Assembleia Legislativa. 

Abro um parêntese para destacar também a não menos elogiável participação dos 

servidores desta Casa. Tanto pela dedicação, quanto pela competência. Os 

homenageio na figura da Doutora Karula Trentin Lara, procuradora da Assembleia 

Legislativa. Apenas para que todos tenham conhecimento, foram interpostos 14 

recursos pelos denunciados e o placar até aqui é de 14 x zero para a Assembleia 

Legislativa, numa prova cabal de que estamos trilhando o caminho certo, de que 

estamos agindo republicanamente, repito, gostem as torcidas ou não gostem, essa é a 

indiscutível realidade. 

Prosseguiremos agindo desta maneira, sem nos servir do poder e sem colocá-lo a 

serviço de quem quer que seja. Somos, sim, servidores do Estado de Santa Catarina e 

de sua laboriosa gente. É o registro que eu gostaria de fazer, encerrada a primeira fase 

deste processo de impeachment. 

 

 

 

 

 


