
Suspeição em tese, arguida premonitoriamente. No Brasil retórico atual soa bonito, não? 
Mas é falacioso, isso não existe.

Suspeição, a mais grave alegação processual por visar a honorabilidade pessoal, profissional 
e funcional do imputado, só pode ser considerada após detida, isenta, ampla e profunda 
reflexão sobre razões decorrentes de forte ressentimento não expresso diretamente; não 
pode ser utilizada como matéria de defesa, bem menos antecipadamente. A arguição de 
Suspeição é questão incidente no processo, não existe por si e deve ser alegada na primeira 
oportunidade em que couber à parte falar nos autos. Em apenso aos autos principais (da 
ação), é processada em autos apartados.

“Os institutos do impedimento e da suspeição restringem-se ao plano dos 
processos subjetivos (em cujo âmbito configura-se lide em sentido material), 
não se estendendo nem se aplicando ordinariamente aos processos objetivos e
sem partes, como o é a análise, pelo TCU, das contas anuais do Presidente da 
República (STF, Medida Cautelar em Mandado de Segurança 33.828 Distrito Federal, 
Relator o Sr. Ministro Luiz Fux)

Requer, pois, ação no seu sentido mais exato, com fixação dos polos ativo e passivo; sem isso
não há partes, não havendo espaço para arguições de suspeição, essencial que haja autos e 
matéria de fundo para o exsurgimento da questão incidente. Não há efeito sem causa, ou 
fronde sem raiz; não pode haver arguição de suspeição sem ação, sem processo, sem autos, 
lide em sentido material.

De resto, mais uma manifestação da síndrome do eu posso tudo, faço o que quero, o que me 
der na telha, sem as cautelas e responsabilidades inerentes às funções públicas, essa ou 
aquela em especial com sintomas da síndrome de Tourette em meio a visíveis demonstrações
de boa disposição, agravada por dicção bem humorada de que estudos, sim, há, mas não era 
para ser divulgado.

Chegamos ao fundo do poço? O que se quer é, em verdade, impedir que um servidor 
público, graduado, faça o seu trabalho, simplesmente o trabalho para o qual é pago? 
Insanidade? Zombaria?

As senhoras e senhores passeateiros talvez devessem seguir o exemplo do Partido Político 
em vias de produzir o seu mea-culpa. Ninguém está jogando ninguém contra ninguém, 
sintomático de dificuldades em assumir responsabilidades próprias. Por ser dura para alguns
senhores, a realidade, nem por isso, deixa de ser realidade. A evolução dos fatos parece 
indicar que o sonho (pesadelo para o país) acabou.
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