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Resumo: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. Oposição contra Desembargador Relator de Agravo de
Instrumento interposto contra decisão concessiva de liminar em ação que se processa no primeiro
grau. 1. Julgamento da exceção. Competência do STF para processar e julgar a exceção de
suspeição. Inteligência da CF 102 I n.2. Mérito da exceção. Improcedência. 2.1 Preclusão. Aceitação
dos juízes exceptos. 2.2 Inexistência de parcialidade. Causa privada sobre descredenciamento de
hospital realizado por empresa de seguro saúde. 2.3 Inexistência de interesse da Magistratura.
Incompetência do STF para julgar o mérito do Agravo de Instrumento (TJBA) e da Ação Principal (9.ª
Vara Cível, Salvador). Inteligência da CF 102 I n.
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1. Consulta. Resumo dos fatos.

Consulta-nos a empresa S.A. HOSPITAL ALIANÇA, acerca da Ação Originária n. 1408-5-BA, Relator
o eminente Ministro Cezar Peluso, que se processa perante o Egrégio Supremo Tribunal Federal,
ação essa que é Exceção de Suspeição sendo excipiente a empresa SUL AMÉRICA SEGURO
SAÚDE S.A. e excepto o Excelentíssimo Senhor Desembargador José Milton Mendes de Sena, do
Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, Relator do Agravo de Instrumento n. 13052-1/2005, interposto
pela mesma Sul América Seguro Saúde S.A., sendo agravada a consulente. O objeto do agravo de
instrumento é a reforma da r. decisão de primeiro grau, que concedeu medida liminar em ação
promovida pela consulente contra a Sul América e que tramita em juízo de primeiro grau em
Salvador, Bahia (9.ª Vara Cível, Processo n. 671173-0/2005). A Exceção de Suspeição no TJBA tem
como número original 15218-7/2005.

A excipiente ingressara como a Reclamação n. 3775-4-BA, contra o v. acórdão proferido na ExSusp
15218-7/2005 TJBA, dizendo que o TJBA teria usurpado a competência do STF para o julgamento
do incidente. O Relator no STF, Min. Cezar Peluso, julgou procedente a reclamação, por decisão
monocrática (RISTF (LGL\1980\17) 161 par.ún.), e determinou fosse processada a Exceção de
Suspeição perante o Excelso Pretório (j. 8.5.2006, DJU 22.5.2006, p. 25). No STF foi registrada
como AO 1408-5-BA.

No julgamento da Rcl 3775-4-BA, o Min. Cezar Peluso deixou claro que “a efetiva existência de fato
capaz de ensejar a competência originária do Supremo Tribunal Federal para o julgamento da ação
ordinária será aferida nos autos da exceção de suspeição”.

Portanto, duas são as questões postas ao exame do Excelso Plenário da Suprema Corte, no
julgamento do mérito da AO 1408-5-BA (Exceção de Suspeição), isto é, uma preliminar processual e
outra de mérito do incidente:

a) Preliminar: É competente o STF, nos termos da CF 102 I n, para julgar a Exceção de Suspeição
oposta por Sul América Seguro Saúde S.A. contra o Des. José Milton Mendes de Sena, Relator do
Ag 13052-1/2005 (TJBA) ? E para a ação principal e seus consectários ?

b) Mérito: É procedente a exceção de suspeição ? Devem ser afastados todos os Desembargadores
do TJBA por parcialidade no julgamento do Ag e, conseqüentemente, avocados (i) os autos do
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