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Excelentíssima Senhora Presidente do Supremo Tribunal Federal 

Ministra Carmen Lúcia: 

 

 

“Nenhum homem é bom o bastante para que possa governar 

o outro sem o consentimento deste. (...) Podeis enganar toda 

gente durante certo tempo mas não vos será possível para 

sempre.” Abraham Lincoln 

 

 

 

 

ASSOCIAÇÃO PÁTRIA BRASIL (APB), 

pessoa jurídica de direito privado de âmbito nacional, inscrita no CNPJ 

25.341.456/0001-46, constituída associação civil sem fins lucrativos (art. 

53 do CC), com sede em Brasília/DF, edifício Multiempresarial, sala 671, 

nº 36, Bloco “O”, Setor de Rádio e TV Sul, neste ato representada por sua 

advogada, nos termos do art. 102, I, “d” da CF c/c art. 145-144 do CPC e 

art. 39, item 2 da Lei 1.079/50,  impetra o  presente MANDADO DE 

SEGURANÇA coletivo, com pedido de liminar, em face do relator da 

ADI 5889, Ministro Gilmar Mendes, consistente o ato coator em aceitar a 

relatoria da referida ação da qual decorre suspeição e impedimento do 

mesmo, nos termos dos artigos 145, IV e 144, V do CPC e razões que 

seguem, pois agiu como administrador da parte requerida (União Federal 

representada pelo Congresso Nacional) e é interessado no julgamento em 

favor da autora (PGR) em vista de sua conduta administrativa no tema 

objeto da lei controvertida na ADI 5889.     

 

Em razão do risco grave de perecimento de 

direito requer a DISTRIBUIÇÃO deste feito direcionada à Presidência 

da Corte nos termos do artigo 68, § 1º do RISTF.  
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Legitimidade e interesse da impetrante e 

adequação do instrumento processual. 

 

A pertinência temática, que não é critério 

aritmético mas axiológico, quanto ao tema veiculado nesta lide, se retrata 

no estatuto da autora (anexo) em seu artigo 3º, III, IX, XIII e § único 

consistente em defender e valorizar os direitos do cidadão, o estado de 

direito e a democracia. É explícito que o escrutínio está no âmago da 

democracia pois o voto é o instrumento da soberania cidadã na escolha 

de representantes. A lei vergastada na ADI 5889 trata do exercício do voto 

e respectivo escrutínio.  

Nos termos do artigo 81 da lei 8078/90 (CDC) 

combinado com artigo 21 da lei 7347/85 (LACP) o direito transindividual 

indivisível é coletivo por ter como titular categoria de pessoas ligadas entre 

si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base. A indivisibilidade 

se dá pela impossibilidade de apropriação exclusiva e a 

transindividualidade ocorre pelo compartilhamento que excede o âmbito 

individual mas se contém dentro da categoria de indivíduos, ligados entre 

si e à parte contrária por uma óbvia relação jurídica base, neste caso, a 

cidadania dos eleitores brandida em face da União (Hugo Nigro Mazzilli, 

A defesa dos interesses difusos em juízo, 27ª edição, editora Saraiva, 

páginas 50-51). 

Assim o tema objeto da ADI 5889 é de 

interesse coletivo pois a cidadania não é de apropriação exclusiva sendo 

imanente a todos cidadãos. Resta que os associados da impetrante, assim 

como os demais cidadãos brasileiros, tem evidente interesse na condução 

hígida da ADI 5889 que não pode ser julgada com violação do princípio 

do juiz natural desimpedido e insuspeito. Ao relatar e julgar a ADI 

5889 sob suspeição e impedimento a autoridade coatora lesa o interesse 

de todos cidadãos brasileiros pois o  julgamento da referida ação 

atingirá na essência a cidadania de cada eleitor brasileiro não sendo 

admissível  a condução do feito sob o vício da imparcialidade. 
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 Em 05/02/2018 a Procuradora Geral da 

República propôs ação direta com o objetivo de apontar 

inconstitucionalidade no artigo 59-A da lei 13.165/15 e o processo foi 

distribuído ao Min. Luiz Fux que, acertadamente, em razão de presidir o 

serviço eleitoral, se declarou suspeito. Em 07/02/2018 o processo foi 

redistribuído ao Min. Gilmar Mendes que, havendo aceitado a 

relatoria da ação, concretizou o ato coator contando-se a partir de 

então o prazo estatuído pela lei 12.016/2009 em seu artigo 23. Aos 

02/05/2018, a Associação Pátria Brasil requereu seu ingresso na ADI 5889 

na condição de amicus curiae o que foi deferido aos 30/05/2018. Ocorre 

que o amicus curiae não tem legitimidade recursal nem para exceção de 

suspeição ou impedimento por não ser parte. Assim lhe resta, em face do 

interesse coletivo vilipendiado pela suspeição e impedimento referidos, o 

único instrumento processual consistente no remédio constitucional 

presente.  

 

 Liquidez e certeza do direito. 

 

 Em razão do tema veiculado na ADI 5889  

interferir seriamente no exercício da democracia inalienável do cidadão 

resta manifesta a existência e delimitação do direito aqui albergado. Por 

princípio constitucional da soberania popular qualquer decisão que atinja o 

instrumento do voto e o processo de escrutínio respectivo atinge no âmago 

a cidadania de cada brasileiro. Ressalta óbvio que juízo de tal valor não se 

pode proceder debaixo da mácula de suspeição ou impedimento sem ferir 

de morte o mais sensível dos direitos republicanos: a cidadania. Sob que 

pretexto alguém haveria de supor que a suspeição e o impedimento no 

julgamento reformador do escrutínio sejam temas alheios aos interesses do 

cidadão?  É imprescindível que o julgamento em questão se dê desimpedido 

e insuspeito sob pena de macular a decisão que atingirá na essência o 

instrumento de exercício da soberania popular, qual seja, o voto.  
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 Os  fatos. 

  

 O Ministro Gilmar Mendes, relator na ADI 

5889, presidiu o Tribunal Superior Eleitoral no período compreendido entre 

12 de maio de 2016 e 1º de fevereiro de 2018, justo o período em que o 

cumprimento da lei 13.165 de 29 de setembro de 2015 deveria ser 

implementado em preparação para o pleito de 2018. 

O Ministro Gilmar Mendes atuou como 

presidente do serviço eleitoral responsável pela implantação do voto 

impresso e não cumpriu a lei 13.165/15 a tempo e modo, limitando-se a 

informar à Câmara dos Deputados que o cumprimento da lei dar-se-ia em 

etapas até o ano de 2027 conforme ofício 4608 de 27 de setembro de 2017 

(anexo). A procrastinação ao longo de quase dois anos deu razão à acusação 

de  crime de responsabilidade em pedido de impeachment protocolado no 

Senado conforme documento anexo e noticia constante da página 

https://www.facebook.com/modestocarvalhosa/posts/1972481749735456 

devido à conduta contrária à lei 13165/2015. A conduta protelatória 

caracteriza  explícita omissão  contrária à mens legis e só pode decorrer de 

interesse pessoal.  

Ademais, os expedientes adotados na 

suposição da necessidade de criação de uma nova urna eletrônica são 

abertamente contrários ao decidido pela presidência do TSE na gestão do 

Ministro Ayres Britto que em 2009 documentou através do comunicado 

10/2009 (anexo) a afirmação de que bastaria a anexação de módulo 

impressor na urna existente (tal qual é conhecida hoje) para gerar o voto 

impresso. O fato inconteste é incontroverso pela óbvia constatação de que 

neste momento o TSE procede licitação para aquisição de simples módulos 

impressores como já havia decidido em 2009 o Ministro Ayres Britto. 

Anote-se ainda que o atual presidente do TSE, Ministro Luiz Fux, em 

recente entrevista asseverou que se lhe coubesse a gestão anterior haveria 

tomado as providências imprescindíveis que hoje embaraçam o 

cumprimento da lei 13165/2015 pela exiguidade de tempo remanescente.  
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Percebe-se que a conduta do Ministro 

Gilmar Mendes em sua gestão na presidência do TSE além de negligente 

gerou embaraço ao cumprimento da lei ao pretender conceber um novo 

protótipo de urna eletrônica quando bastaria a aquisição ou locação de 

simples módulos impressores (medida essa agora adotada pela gestão atual 

do TSE). A hipótese equivocada e embaraçosa justificou um orçamento de 

2,5 bilhões de reais com o custo da implementação do voto impresso 

forjando argumentos propositados no descumprimento da lei.  

O orçamento não pode ser um embaraço ao 

cumprimento da lei nos termos do que decorre do artigo 107, § 6º do ADCT 

(CF) que estabelece que as despesas correntes havidas com as eleições não 

se restringem pelos limites orçamentários da justiça eleitoral. Tal assertiva 

é ratificada pelo artigo 369 do Código Eleitoral que determina à União 

Federal fornecer o material necessário à instrumentação das eleições.  

Apesar do TSE não ter requerido a verba 

necessária para a impressão do voto o Congresso Nacional, pressionado 

pela sociedade civil, provisionou no orçamento da união o valor de R$ 250 

milhões para a compra de impressoras, garantindo o recurso para a 

impressão do voto em todo o país nas eleições de 2018. Todavia, ainda que 

os recursos tenham sido assegurados no orçamento da união, cerca de R$ 

450 para a compra de uma impressora para cada uma das urnas eletrônicas 

existentes, (suficientes conforme Comunicado 10 do Ministro Ayres Britto) 

nem assim o TSE presidido por Gilmar Mendes tomou providências para a 

implementação da lei. A licitação em dezembro de 2017 para a compra de 

impressoras para apenas 5% das seções eleitorais mostra a disposição do 

Ministro Gilmar Mendes em não implementar a impressão do voto. Em 

função desta conduta claramente contrária à implementação da lei Gilmar 

Mendes é alvo de um pedido de impeachment 

(https://www.facebook.com/modestocarvalhosa/posts/197248174973545) 

no Senado na acusação feita formalmente por Sonia Regina de Castro.  

Emerge da narrativa dos fatos a constatação 

de que o Ministro Gilmar Mendes se recusou a cumprir a lei 13165/2015 e 

negligenciou os meios pertinentes para tanto adotando medidas que 

serviram apenas ao embaraço e agora poderá forjar benefício pessoal ao 

retirar da ordem jurídica a lei que deliberadamente descumpriu. 
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Ora, o mesmo juiz que, na condição de 

administrador do serviço eleitoral, negligenciou o cumprimento da lei,  

agora julga a conveniência de retirar da ordem jurídica a lei que descumpriu 

enquanto administrador público. É explícito o interesse do referido juiz em 

decidir a causa em favor da autora porque assim esvaziaria a acusação do 

crime de responsabilidade e mesmo a hipótese de, ao menos em tese, 

prevaricação (art. 319-Retardar ou deixar de praticar ato de ofício por 

interesse ou sentimento pessoal). Se a autoridade coatora levar a efeito o 

julgamento pautado para o dia 06/06/2018 debaixo de suspeição e 

impedimento incidirá no crime de responsabilidade previsto no artigo 39, 

item 02 da lei 1.079/1950 que configura os crimes de responsabilidade dos 

ministros do Supremo Tribunal Federal.      

 

O juiz tem o dever de oferecer garantia de 

imparcialidade aos litigantes. A prestação jurisdicional implica na 

interveniência de um terceiro desinteressado para garantir a 

imparcialidade na disposição sobre direitos alheios. A obrigação de 

imparcialidade é devida a toda a sociedade brasileira que será atingida na 

essência de sua cidadania pela eventual alteração no rito e exercício do 

voto.  

 A segurança que se busca é proteger a 

cidadania dos associados da impetrante. A cidadania em plenitude (voto 

auditável) é objeto da ADI 5889 em razão da PGR pretender modificar o 

escrutínio, tornando a contagem novamente secreta aos cidadãos. O dever 

de agir do administrador do serviço eleitoral restou negligenciado pelo 

Ministro Gilmar Mendes que descumpriu a lei que agora pretende julgar.    

Os fatos apontam que o Ministro Gilmar 

Mendes tem interesse direto no resultado do julgamento da ADI 5889, 

não podendo julgá-la, pois retirando a lei vergastada da ordem jurídica 

ele mesmo esvaziará o objeto das acusações que lhe são apontadas.  O 

assunto é tão sério que constitui caso de crime de responsabilidade dos 

Ministros do Supremo Tribunal Federal o ato de proferir julgamento, 

quando, por lei, seja suspeito na causa, conforme disposto no art. 39, item 

02 da lei 1079/50. 
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É direito de todos cidadãos o juiz natural na 

ADI 5889, desimpedido e insuspeito, mas a autoridade coatora agiu como 

administrador e negligenciou a execução do serviço eleitoral prestado pela 

UNIÃO da qual o Congresso Nacional é parte integrante. Nos termos dos 

artigos 145, IV e 144, V do CPC a autoridade coatora agiu como 

administrador da parte requerida ao presidir o serviço eleitoral (União 

Federal representada pelo Congresso Nacional) e é interessado no 

julgamento em favor da autora (PGR) em vista de sua conduta 

administrativa na execução do objeto da lei controvertida na ADI 5889 pois 

retirar da ordem jurídica a lei que descumpriu lhe favorece pessoalmente 

ao esvaziar as acusações que lhe são feitas.  

 

A Constituição da República Federativa do 

Brasil prevê o princípio do juiz natural no artigo 5º, incisos XXXVII (“não 

haverá juízo ou tribunal de exceção”), LIII (“ninguém será processado 

nem sentenciado senão pela autoridade competente”) e LIV 

(“ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido 

processo legal”). 

Como se observa, o princípio do juiz natural 

decorre da garantia constitucional do devido processo legal. Nesse 

sentido, é a jurisprudência: 

“(...) Tão antigo como antiga é a própria 

legislação – não há falar em jurisdição sem falar em juiz 

natural - , o princípio do juiz natural tem, ao fim e ao cabo, 

a finalidade de resguardar a legitimidade, a imparcialidade 

e a legalidade da jurisdição.” (STJ. AgReg no HC 

106590/SP. Rel. Min. Nilson Naves. Sexta Turma. J. 

05.05.2009. Dje 01.06.2009) 

O conteúdo do princípio do juiz natural se 

refere ao juízo adequado para o julgamento de determinada demanda, 

conforme as regras de fixação de competência incluindo-se a 

imparcialidade do juiz ou seja, o juiz competente tem de ser imparcial. 

 

Fredie Didier Júnior assim trata do assunto: 

“Substancialmente, a garantia do juiz natural consiste, também, na 

exigência da imparcialidade e da independência dos magistrados. Não 
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basta o juízo competente, objetivamente capaz, é necessário que seja 

imparcial, subjetivamente capaz.”  

A garantia do juiz natural visa a proteção da 

ordem democrática. O juiz competente é a autoridade definida pela 

Constituição Federal ou pela lei que tem a atribuição de processar e julgar 

determinada causa. A imparcialidade significa que o julgador é 

equidistante das partes o que é necessário par um julgamento justo e 

respeito ao cidadão que, por fim, neste caso, receberá a decisão acerca do 

direito material objeto da demanda: o exercício do voto e o escrutínio 

respectivo nas eleições de 2018.   

O princípio do juiz natural encontra-se entre 

os direitos fundamentais, medida que confere certeza ao jurisdicionado de 

que a ação será processada e julgada por um juiz competente, insuspeito e 

desimpedido, não interessado na demanda, um dos sub-princípios, 

portanto, do devido processo legal. 

 Da liminar. 

 

 Nos termos do artigo 7º, III da Lei 

12016/2009 e 294-302 do CPC, em vista de já estar pautado o  

julgamento da ADI 5889 na data de 06/06/2018 com o risco ao resultado 

útil do processo requer que, liminarmente, seja retirada de pauta a ADI 

5889 e oportunamente determinada a redistribuição em razão da 

ocorrência de impedimento e suspeição do Ministro Gilmar Mendes  

por ter sido o condutor do serviço eleitoral negando cumprimento à lei 

vergastada na ADI 5889 enquadrando-se tal conduta nos termos dos 

artigos 145, IV e 144, V do CPC pois agiu como administrador da parte 

requerida (União Federal representada pelo Congresso Nacional) e é 

interessado no julgamento em favor da autora (PGR) em vista de sua 

conduta administrativa na execução do objeto da lei controvertida na ADI 

5889 pois, ao retirar a norma vergastada da ordem jurídica, forja 

favorecimento pessoal esvaziando as acusações que lhe são apontadas.  
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 Dos pedidos. 

 

Pelo exposto requer: 

 

1 - A notificação da autoridade coatora e do órgão de 

representação judicial da União, nos termos do art.7º, 

inciso II da Lei12.0166/09 bem como do MP; 

2 - a concessão da liminar requerida e sua confirmação no 

mérito pelo deferimento da segurança para redistribuição da 

ADI 5889 pelas razões expostas. 

 

 Atribui à causa o valor meramente 

simbólico de cem reais posto que a cidadania a ser tutelada é inestimável. 

 

 Campo Grande, 01 de junho de 2018. 

 

Miriam Noronha Mota Gimenez                                                            

OAB/MS 5063  

 

Débora Mota Gimenez  

OAB/MS 23181 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/23455085/artigo-7-da-lei-n-12016-de-07-de-agosto-de-2009
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/23455046/inciso-ii-do-artigo-7-da-lei-n-12016-de-07-de-agosto-de-2009
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/818583/lei-do-mandado-de-seguran%C3%A7a-lei-12016-09

