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SUSCITADO: Vara Única da Comarca de Alagoinha

CONFLITO  NEGATIVO  DE  COMPETÊNCIA
CRIMINAL. SUSPEIÇÃO POR MOTIVO DE FORO
ÍNTIMO.  REMESSA  DOS  AO  AUTOS  AO
SUBSTITUTO  LEGAL.  CONFLITO  SUSCITADO.
NÃO  CABIMENTO.  HIPÓTESE  NÃO
CONTEMPLADA  PELO  CÓDIGO  DE  PROCESSO
PENAL. NÃO CONHECIMENTO. 

1.  Se  um  magistrado  invoca  motivo  de  foro
íntimo,  para  justificar  seu  impedimento  para
apreciação  da  causa,  não  é  cabível  o
questionamento dos argumentos que ensejaram
tal declaração. Ademais,  não cabe a qualquer
outro órgão jurisdicional se insurgir em relação
a  esse  ponto,  uma  vez  que  seria  invasão  no
mérito das razões que levaram o Juiz a arguir o
seu impedimento. 

2. Não é cabível suscitar conflito de competência
para  dar-se  solução  à  irresignação  de
magistrado a quem, por força da substituição,
os autos foram remetidos. 

VISTOS,  relatados  e  discutidos  estes  autos  de  conflito
negativo de competência criminal, acima identificados,

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba,  a  unanimidade,  em  não conhecer do conflito  de
competência. 

RELATÓRIO

Trata-se  de  Conflito  de  Jurisdição  suscitado  pela  Juíza
atuante  no  Juizado  Especial  da  Comarca  de  Guarabira,  figurando  como
suscitado a Juíza de Direito da Comarca de Alagoinha.
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A  Magistrada  suscitante  aduz  que  não  se  justifica  a
suspeição  por  motivo  de  foro  íntimo,  alegada  pela  titular  da  Comarca  de
Alagoinha quando da entrada do advogado Vitor Amadeu de Morais Beltrão
para atuar no processo (fls. 225/226). 

Argumentou  ainda  que,  quando  o  mencionado  causídico
ingressou  nos  presentes  autos,  a  magistrada  suscitada  já  funcionava  no
processo e, por analogia ao art. 134 do parágrafo único do Código de Processo
Civil, suscitou o presente conflito para sanar as seguintes dúvidas: se é o caso
da Juíza titular da comarca se averbar suspeita ou se o advogado deveria sair
do processo.

Em  parecer,  a  Procuradoria  de  Justiça  opinou  pelo  não
conhecimento  do  conflito,  ante  a  impossibilidade  de  questionamento  de
suspeição relativa a motivo de foro íntimo (fls. 232/235).

É o relatório.

V O T O

Extrai-se dos autos que a Magistrada titular da Comarca de
Alagoinha  averbou-se  suspeita  por  motivo  de  foro  íntimo,  em  razão  do
advogado Vítor Beltrão ter entrado no processo, quando este já estava em
andamento (fls. 224).

Como  se  vê,  a  discussão  gira  em  torno  do  fato  da
Magistrada suscitada ter alegado motivo de foro íntimo e, por conseguinte, ter
remetido o processo a sua substituta legal,  que, por sua vez, entende que
também não é competente e que seria o caso desta Corte aplicar, por analogia,
os termos do art. 134, parágrafo único do CPC, in verbis: 

Art. 134. É defeso ao juiz exercer as suas funções
no processo contencioso ou voluntário:

I - [..]

IV  -  quando  nele  estiver  postulando,  como
advogado  da  parte,  o  seu  cônjuge  ou  qualquer
parente seu, consangüíneo ou afim, em linha reta;
ou na linha colateral até o segundo grau;

V -[...]
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Parágrafo único. No caso do no IV, o impedimento
só  se  verifica  quando  o  advogado  já  estava
exercendo  o  patrocínio  da  causa;  é,  porém,
vedado ao advogado pleitear no processo, a fim
de criar o impedimento do juiz.

Contudo, o conflito negativo de jurisdição, como incidente
processual regulado pelo Código de Processo Penal,  não é via procedimental
adequada para solucionar a controvérsia levantada pela Juíza Suscitante, uma
vez que a arguição de motivo de foro íntimo não está dentre aquelas elencadas
pelo art. 114 do CPP, vejamos:

“Art. 114. Haverá conflito de jurisdição: 

I - quando duas ou mais autoridades judiciárias se
considerarem  competentes,  ou  incompetentes,
para conhecer do mesmo fato criminoso; 

II  - quando entre elas surgir controvérsia sobre
unidade  de  juízo,  junção  ou  separação  de
processos.” 

Da leitura do mencionado artigo, extrai-se que a declaração
de incompetência relaciona-se à averiguação da medida de poder jurisdicional
no que concerne ao exercício da sua função como julgador e, por conseguinte,
não contempla a suspeição por motivo de foro íntimo, na medida em esta  é
causa de inabilitação da pessoa física do juiz para apreciar a demanda.

Se  um  magistrado  invoca  motivo  de  foro  íntimo,  para
justificar  seu  impedimento  para  apreciação  da  causa,  não  é  cabível  o
questionamento dos argumentos que ensejaram tal declaração. Ademais,  não
cabe a qualquer outro órgão jurisdicional se insurgir em relação a esse ponto,
uma vez que seria invasão no mérito das razões que levaram o Juiz a arguir o
seu impedimento. 

Nesse sentido, recentes precedentes esta Câmara Criminal:

“CONFLITO  NEGATIVO  DE  COMPETÊNCIA.
SUSPEIÇÃO  POR  MOTIVO  DE  FORO  ÍNTIMO.
REMESSA AO SUBSTITUTO LEGAL.  SUSCITAÇÃO
DO CONFLITO.  DESCABIMENTO.  HIPÓTESE  NÃO
PREVISTA NO ART.  114 DO CPP.  CONFLITO DE
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COMPETÊNCIA  NEGATIVO  NÃO  CONHECIDO.  -
Não há conflito negativo de competência oriundo
de  declaração  de  suspeição  do  juiz  suscitado,
sobretudo  quando  este  é  provocado  pelo
substituto  legal.  -  Ademais,  a  declaração  de
suspeição do julgador é causa que o inabilita para
a causa, não podendo ser este forçado a julgar,
situação que acarretaria prejuízos as partes, bem
como atenta contra prerrogativas do magistrado.
ACORDA a Câmara Criminal  do Egrégio Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade,
em NÃO CONHECER DO CONFLITO NEGATIVO DE
COMPETÊNCIA.” (CONFLITO  DE  JURISDIÇÃO  Nº
0001365-76.2015.815.0000.  RELATOR:Dr  (a).
Marcos William de Oliveira, em substituição a (o)
Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos.)

“CONFLITO  DE  COMPETÊNCIA.  SUSPEIÇÃO.
MOTIVO DE FORO ÍNTIMO. REMESSA DO FEITO À
SUBSTITUTA  LEGAL.  DISCORDÂNCIA.  MEIO
PROCESSUAL  INADEQUADO.  AUSÊNCIA  DAS
HIPÓTESES  DO  ARTIGO  114  DO  CPP.  NÃO
CONHECIMENTO.  -  Não  há  conflito  negativo  de
competência oriundo de declaração de suspeição
do  juiz  suscitado.  Com  efeito,  a  declaração  de
suspeição do julgador é diversa da declaração de
incompetência  eis  que  aquela  é  causa  de
inabilitação da pessoa física do juiz para a causa,
enquanto esta é a limitação do exercício legítimo
da  jurisdição.  ACORDA  a  Câmara  Criminal  do
Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  por
unanimidade, em NÃO CONHECER DO CONFLITO,
NOS  TERMOS  DO  VOTO  DO  RELATOR.”
(CONFLITO  DE  JURISDIÇÃO  Nº  0000776-
84.2015.815.0000. RELATOR:Dr (a). João Batista
Barbosa, em substituição a (o)Des. João Benedito
da Silva. Pág. 19. . Diário de Justiça do Estado da
Paraíba (DJPB) de 25 de Março de 2015)

Portanto não é cabível suscitar conflito de competência para
dar-se solução à irresignação de magistrado a quem, por força da substituição,
os autos foram remetidos. 
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Por todo o exposto, não conheço do conflito negativo de
competência, ante a impossibilidade de se questionar o pedido de suspeição
por motivo de foro íntimo.

É como voto.

Presidiu  ao  julgamento,  com voto,  o  Desembargador  João
Benedito da Silva, dele participando, além de mim Relator, Marcos William de
Oliveira (Juiz de Direito convocado para substituir o Desembargador Márcio Murilo
da Cunha Ramos) e Joás de Brito Pereira Filho.

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Doutor  Álvaro
Cristino Pinto Gadelha Campos, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho”
da Câmara Criminal  do Tribunal  de Justiça  do Estado da Paraíba,  em João
Pessoa, aos 09 (nove) dias do mês de abril do ano de 2015.

João Pessoa, 13 de abril de 2015

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
          - Relator –
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