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Vedações 

- Vedações:  também chamadas de “garantias de imparcialidade”, estão 

previstas no par. único do art. 95 da CF/88. 

- Juízes são proibidos de exercer atividades que possam prejudicar a 

sua posição de absoluta imparcialidade entre as partes de um litígio 

(Pinho). Observe: 

 



Vedações 

“Aos juízes é vedado: 

I - exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo 

uma de magistério; 

II - receber, a qualquer título ou pretexto, custas ou participação em 

processo; 

III - dedicar-se à atividade político-partidária. 

(...) 



Vedações 

IV - receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou contribuições de 

pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções 

previstas em lei;  

V - exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou, antes de 

decorridos três anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou 

exoneração”. 

 

 



Vedações 

- Observe que a vedação do inc. I é válida tanto para funções ou cargos 

públicos quanto para funções de natureza privada. 

-  A vedação de participação em atividades político-partidárias abrande 

não só a filiação a partido, mas também a participação em campanhas 

políticas ou a candidatura - caso deseje, deverá respeitar o prazo de 

desincompatibilização previsto na LC n. 64/90 (6 meses). 

 



Vedações 

- STF: não é possível a acumulação de cargo de juiz com o desempenho de 

funções na Justiça Desportiva. Veja, a propósito, a Res. n. 10/2005 do CNJ. 

- “As vedações formais impostas constitucionalmente aos magistrados 

objetivam, de um lado, proteger o próprio Poder Judiciário, de modo que 

seus integrantes sejam dotados de condições de total independência e, 

de outra parte, garantir que os juízes dediquem-se, (...) 
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(...) integralmente, às funções inerentes ao cargo, proibindo que a 

dispersão com outras  atividades deixe em menor valia e cuidado o 

desempenho da atividade jurisdicional, que é função essencial do Estado 

e direito fundamental do jurisdicionado” (MS 25.938/DF).  

 


