
Excelentíssima Senhora Ministra Presidente do SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL. 
 
 

Ref.: ADI 5889 – EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO DO 
MIN. GILMAR MENDES 
EMENTA: IMPARCIALIDADE. SUSPEIÇÃO DO 
MAGISTRADO. CPC. ART. 144, I. ASSINATURA 
DE CONTRATO ADMINISTRATIVO COMO 
GESTOR.   

Art. 144.  Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado 
exercer suas funções no processo: I - em que interveio 
como mandatário da parte(...). Ao assinar contrato no 
valor de R$7.000.000,00 em representação da União 
Federal quando do exercício da Presidência de órgão 
Público, Ministro do STF é impedido de atuar. Nulidade 
dos atos decisórios praticados. 

 
 
A UNIÃO NACIONAL DOS JUÍZES FEDERAIS DO BRASIL – UNAJUF - 
entidade de âmbito nacional única e exclusiva de representação dos Juízes Federais 
de 1ª Instância, pelo seu Presidente e ora representante legal (Ata de Constituição 
e demais documentos anexos, inclusive termo de posse como Presidente – doc. 
anexo), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o número 
21.436.816/0001-32, com sede na Rua José Viana Lobo, 32, Centro, Formosa-GO, 
CEP 73.801-270, de que tem como fundamento da sua Constituição, dentre outras 
atribuições, a defesa intransigente das prerrogativas de que constam em seu 
Estatuto, abrangendo Magistrados da Justiça Federal de Todas as Regiões Federais 
para requerer, via seu advogado (doc. anexo), apresentar nos termos do art. 287 do 
Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e demais normas processuais 
aplicáveis à espécie 
 
E  X  C  E  Ç  Ã  O      D  E      I  M  P  E  D  I  M  E  N  T O/ suspeição 

  
Do Excelentíssimo Senhor Ministro Gilmar Mendes para julgar a ADI 5889, diante 
dos fatos e fundamentos a seguir: 
 
I - DA RELAÇÃO DE PERTINÊNCIA SUBJETIVA COM A CAUSA 
 
I.1 – Como se verifica com protocolo anexo, a ora excipiente ingressou na 
qualidade de amicus cúria dos autores – Juízes Federais – para defesa do mérito da 
demanda, que trata da concessão do auxílio moradia aos Magistrados, podendo, 
portanto, adotar todas as medidas processuais cabíveis para defesa da causa e para 
plena observância do devido processo legal. 



 
II – DA EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO – DOS FATOS 
 
II.1 – Ilustre Ministra Presidente, conforme mesmo noticiado nos autos da ADI 
5889, o Ilustre Ministro ora excepto atuou representando a União Federal quando 
do exercício do órgão da administração Eleitoral, sendo este pertencente aos 
quadros da União Federal, conforme contrato anexo onde consta nada menos 
que a própria assinatura do mesmo nele inserido. 
 

 
(...) 

 
 
II.2 -  A clareza da norma processual civil salta aos olhos: 
 

Art. 144.  Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado 
exercer suas funções no processo:  
 
I - em que interveio como mandatário da parte(...). 

 
II.3 – Aliás, confira-se a conduta do Min. Luiz Fux que, de imediato, já se declarou 
suspeito exatamente por estar na Presidência do órgão administrativo, conforme 
decisão anexa, se esperando o mesmo do excpeto, com o agravante de que exerceu 
mesmo a Presidência e praticou atos que são objeto da ADI, sendo certo anotar que 
o Min. Luiz Fux sequer praticou ato algum, ainda. 
 

 



III – DA EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO/suspeição – 
DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 
III.1 – Tenhamos em consideração que os fatos são inegáveis quanto aos vínculos 
do excepto sobre a causa. O Brasil é signatário do Pacto de San José da Costa Rica 
e que tem status de supralegalidade, conforme decidido pelo próprio excepto (RE 
466343) -, cuja garantia fundamental vem prevista no art. 8º, 1, do referido Pacto, 
in verbis: 
 

“Artigo 8º - Garantias judiciais: 
1. Toda pessoa terá o direito de ser ouvida, com as devidas 

garantias e dentro de um prazo razoável, por um juiz ou 
Tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido 
anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação penal 
formulada contra ela, ou na determinação de seus direitos e 
obrigações de caráter civil, trabalhista, fiscal ou de 
qualquer outra natureza” (grifamos). 
 

Nessa conjuntura jurídica, a questão do prejulgamento não pode deixar de ser vista 
como caracterizadora da falta de imparcialidade objetiva. O próprio Supremo 
Tribunal Federal já se manifestou sobre a questão, quando o Min. Cézar Peluso 
pontuou sobre a falta da imparcialidade objetiva , ao julgar nos autos do HC 
94.641/BA –acórdão foi publicado no DJ de 06/03/2009) que: 
 

“(...) incapacita, de todo, o magistrado para conhecer 
e decidir causa que lhe tenha sido submetida, em 
relação à qual a incontornável predisposição 
psicológica nascida de profundo contato anterior 
com as revelações e a força retórica da prova dos 
fatos o torna concretamente incompatível com a 
exigência de exercício isente da função jurisdicional. 
Tal qualidade, (...), diz-se objetiva, porque não 
provém de ausência de vínculos juridicamente 
importantes entre o juiz e qualquer dos interessados 
jurídicos na causa, sejam partes ou não 
(imparcialidade dita subjetiva), mas porque 
corresponde à condição de originalidade da cognição 
que irá o juiz desenvolver na causa, no sentido de que 
não haja ainda, de modo consciente ou inconsciente, 
formado nenhuma convicção ou juízo prévio, no 
mesmo ou em outro processo, sobre os fatos por 
apurar ou sobre a sorte jurídica da lide por decidir. 
Como é óbvio, sua perda significa falta de isenção 
inerente ao exercício legítimo da função jurisdicional 
(grifamos). 

 



III.2 - Não outra a visão dos mais proeminentes doutrinadores processuais civis já 
alertarem para tal fenômeno acerca da imparcialidade do Juiz, dizendo no clássico 
livro TEORIA GERAL DO PROCESSO, Grinover, Ada Pellegrini, 13. ed., São 
Paulo, Malheiros, 1997, p. 52 que: 
 

“A imparcialidade do juiz é uma garantia de justiça para as 
partes. Por isso, têm elas o direito de exigir um juiz 
imparcial: e o Estado que reservou para si o exercício da 
função jurisdicional, tem o correspondente dever de agir 
com imparcialidade na solução das causas que lhe são 
submetidas” (grifamos). 

 
Ainda em sede Doutrinária, brilhante o artigo trazido por Christiano Fragoso, 
inclusive cotejando ao direito comparado sobre o dever de imparcialidade onde se 
disse que : 
 

 
17. O juiz que demonstrou certeza prévia quanto ao objeto 
do processo está psicologicamente condicionado a não 
apreciar bem as teses opostas e a ratificar seus preconceitos. 
18. Como leciona José Antonio Pimenta Bueno: “O amor 
próprio de sua previdencia convidará a que não aprecie bem 
as contradições ou razões oppostas, a que faça triunphar sua 
penetração: elle julgará antes de ser tempo de julgar”. 
19. Vários sistemas jurídicos estrangeiros contemplam a 
possibilidade de recusa do juiz que realizou prejulgamento. 
Alguns prevêem explicitamente o prejulgamento como 
causa que propicia a recusa do Juiz, como ocorre com o CPP 
italiano de 1988, no art. 37, b:  
“37. Recusazione. — 1. Il giudice può esse ricusato dalle 
parti: (...) b) se nell’esercizio delle funzioni e prima che sai 
pronunciata sentenza, egli há manifestato indebitamente il 
proprio convincimento sui fatti oggetto dell’imputazione.” 
 
Outros são dotados de cláusulas genéricas que, na pacífica 
interpretação doutrinária, abarcam o prejulgamento como 
causa de recusa do juiz. Isto ocorre, p.ex., no CPP alemão de 
1877 (“§20. Recusa de um Juiz (...) (2) A recusa por receio 
de suspeição ocorre quando exista uma razão que seja apta a 
justificar desconfiança quanto à imparcialidade de um 
Juiz”), e no CPP português de (“Artigo 43.º (Recusas e 
escusas) 1. A intervenção de um juiz no processo pode ser 
recusada quando correr o risco de ser considerada suspeita, 
por existir motivo, sério e grave, adequado a gerar 
desconfiança sobre sua imparcialidade”). 

 



Portanto, a prévia participação em CONTRATOS FORMAIS cujo objeto tratam 
exatamente da aquisição de impressoras para impressão de votos o tornam 
absolutamente imparcial – seja para que lado for – para julgar a presente ADI 
especialmente pelo caráter da demanda, conforme se demonstra na peça de 
informação pela Unajuf a dilação probatória é inevitável e elemento nuclear da 
ADI. 
 
III.3 – Portanto, é a presente para requerer o impedimento do Ministro Gilmar 
Mendes pelas suas atuações pretéritas, podendo, inclusive, vir a responder a uma 
ação popular diante do resultado desta ADI.  
 
Isto posto requer a V.Exa,: 
 
A – Que seja processada a presente exceção de impedimento, com seu regular 
processamento, determinando-se a imediata  substituição do Relator dos autos da 
ADI 5889 até resolução do presente incidente para, ao final, seja declarado o 
impedimento do Min. Gilmar Mendes, anulando-se todos os atos praticados de 
cunho decisório. Em caso de não acolhimento de impedimento, que se reconheça 
a suspeição. 
 
B – Requer seja ouvido o Ministério Público. 
 
C – Requer o depoimento pessoal, sob pena de confissão, do excepto. 
 
Termos que pede deferimento. 
 
Brasil, 19 de Fevereiro de 2018. 
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