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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
GABINETE DO DESEMBARGADOR JOÃO BENEDITO DA SILVA

ACÓRDÃO                                                                                                                            
Exceção de Suspeição n. 0001484-65.2015.815.0411
RELATOR: Dr.  Marcos William de Oliveira,  Juiz  de  Direito  convocado para
substituir o Des. João Benedito da Silva
EXCIPIENTE: Jeremias Nascimento dos Santos
ADVOGADO: Em causa própria
EXCEPTO:   Antônio Eimar de Lima, Juiz da comarca de Alhandra                            

EXCEÇÃO  DE  SUSPEIÇÃO.  PARCIALIDADE.
FAVORITISMO.  INOBSERVÂNCIA.  MATÉRIA
ARGUIDA  NÃO  ELENCADA  NO
ORDENAMENTO  JURÍDICO.  ESTRITA
OBSERVÂNCIA  ÀS  GARANTIAS
CONSTITUCIONAIS  DA  CELERIDADE  E
RAZOÁVEL  DURAÇÃO  DO  PROCESSO.
REJEIÇÃO.

Quando,  na  exceção  de  suspeição,  não  são
narradas  circunstâncias  que  se  enquadrem  em
qualquer das hipóteses enumeradas no art.  254
do Código de Processo Penal e do artigo 135 do
CPC/1973, deverá ser o incidente rejeitado.

Vistos,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos  acima

identificados;

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da

Paraíba, por unanimidade, em REJEITAR A EXCEÇÃO, NOS TERMOS DO

VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

Cuida-se  de  Exceção  de  Suspeição oposta  por  Jeremias
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Nascimento  dos  Santos em  desfavor  do  Juiz  Titular  da  comarca  de

Alhandra,  Dr.  Antônio Eimar de Lima, afirmando ser  esse interessado no

julgamento  da  causa  em  favor  de  uma  das  partes,  tendo  agido  com

parcialidade  ao  longo  do  tramitar  processual  da  ação  n.º  0002138-

86.2014.815.0411.

Em sua inicial (fls. 02/14), aludiu que na ação penal de calúnia

movida  pelo  Prefeito  do  Município  de  Alhandra/PB,  Marcelo  Rodrigues  da

Costa,  no  dia  01.10.2014,  foi  designada  audiência  preliminar  para  o  dia

11.11.2014, ou seja, 41 (quarenta e um) dias após a data de ajuizamento, o

que lhe causou estranheza considerando que o Excipiente possui mais de 150

(cento  e  cinquenta)  ações  tramitando  naquela  comarca  e  nenhuma obteve

aquela mesma celeridade,  tendo,  inclusive,  processos do ano de 2012 nos

quais não houve sequer audiência marcada.

Ademais,  afirmou que pleiteado,  tempestivamente,  o adiamento

da audiência supramencionada, provando que havia audiência pré-agendada

para o mesmo dia no 4º Juizado Especial Civil da comarca da Capital, sendo

impossível  comparecer  a  ambas,  veio  o  Excepto  a  ignorar  seu  pedido,

afirmando no termo que o Excipiente “não compareceu e nem justificou”, o que

não se amoldou à verdade dos fatos, afrontando o artigo 453 do CPC/73.

Ressaltou,  ainda,  que  pleiteada  a  reconsideração  do  ato

processual e posterior redesignação de nova data de audiência, o magistrado a

quo – ora Excepto – sequer respondeu e que em apenas 08 (oito) meses foram

marcadas  04  (quatro)  audiências,  destacando  que  nenhum  outro  processo

recebeu  tratamento  tão  privilegiado  como  esse,  manejado  pelo  Prefeito  da

cidade.

Pleiteiou, assim, pelo reconhecimento da suspeição do juiz para

processar  e  julgar  o  processo n.  0002138-86.2014.815.0411,  em que figura

como Querelado.

Gabinete do Des. João Benedito da Silva
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Instruiu o feito com documentos de fls. 15/38.

Em sua resposta (fls.  42/52),  o Excepto aludiu que os motivos

arguidos  pelo  Excipiente  não  estão  em  conformidade  com  aqueles

taxativamente  elencados  no  artigo  254  do  CPP,  constituindo-se  em  uma

tentativa do Excipiente de dificultar o regular trâmite processual.

Relembrou que o Excipiente figura como Querelado em uma ação

penal  privada ajuizada pelo  Sr.  Marcelo  Rodrigues da Costa  pela,  suposta,

prática de crimes de calúnia, difamação e injúria, distribuída àquela Vara sob o

n.º 0002138-86.2014.815.0411.

Ressaltou  que  da  consulta  ao  sistema  STI,  verifica-se  que  o

Excipiente patrocina na comarca de Alhandra 61 (sessenta e um) processos,

número  muito  aquém  dos  150  (cento  e  cinquenta)  afirmados  na  exordial.

Ademais, somente neste processo veio ele a vislumbrar a parcialidade deste

Excepto, não tendo pleiteado em nenhum outro a celeridade processual.

Afirmou que o  que o  Excipiente  anseia  com o ajuizamento  do

incidente em lume é, tão somente, procrastinar o feito, como já vem fazendo

desde o início do processo, estando evidente sua má-fé.

Sublinhou  que  na  data  de  01.10.2014  foi  apresentada  na

distribuição daquela comarca queixa-crime contra o Excipiente, sendo os autos

conclusos no dia 02.10.2014 e despachado no dia 20.10.2014, com designação

de audiência de conciliação. 

Na  referida  audiência,  o  Querelado  –  ora  Excipiente  –  não

compareceu,  tendo  enviado por  terceira  pessoa uma petição de  pedido de

adiamento, protocolado às 09h42 do dia 20.11.2014, quando a audiência havia

sido designada para o mesmo dia às 10h30, não havendo, ainda, a advertência

Gabinete do Des. João Benedito da Silva
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de que a finalidade da petição era adiar audiência de conciliação que estava

prestes a se realizar e que, por isso, veio ela a ser efetuada normalmente.

Recorda que uma nova audiência somente poderia ser designada

se houvesse intenção do Querelante  em se conciliar  com o Querelado,  no

entanto  aquele  foi  taxativo  ao afirmar  que diante  da gravidade dos fatos  e

repercussão no meio social, não pretendia se compor com o Querelado.

Naquela  audiência,  após manifestação do Ministério  Público,  o

Querelante não propôs a transação penal  nem a suspensão condicional  do

processo,  sendo  recebida  a  queixa-crime  e  determinada  a  citação  do

Querelado para apresentar defesa preliminar, inexistindo qualquer prejuízo a

esse.

Soma  a  todo  o  exposto  que,  apresentada  defesa  preliminar  e

designada audiência de instrução e julgamento para o dia 10.07.2015, deixou o

Querelado de comparecer, protocolando uma petição com um atestado médico

subscrito  por  uma  médica  ginecologista  atestando  que  ele  necessitava  se

afastar de seu trabalho por 02 (dois) dias em razão de problema dentário.

Relatou  que  o  fato  causou  estranheza  e  que,  a  pedido  do

advogado do Querelante, foi a médica ginecologista oficiada para verificação

de veracidade do atestado, vindo ela a responder que não havia atendido o

Querelado e que, embora reconhecesse a assinatura no atestado médico como

sendo de seu punho, o teor do documento não foi preenchido por ela, sendo o

fato comunicado ao Ministério Público para tomada de providências.

Sublinha que mesmo com a dúvida  quanto  à  autenticidade do

atestado apresentado veio ele a deferir o pedido e adiar a audiência para o dia

17.07.2015, sendo que, nesta data, o Querelado, mais uma vez intimado, não

compareceu à audiência e pediu,  novamente,  o  adiamento,  sem apresentar

qualquer prova de sua impossibilidade, sendo, assim, seu pedido indeferido e

Gabinete do Des. João Benedito da Silva



Exceção de Suspeição n. 0001484-65.2015.815.0411

aplicado em seu desfavor o teor do artigo 367 do CPP.

A douta  Procuradoria  de  Justiça  exarou  parecer,  às  fls.  60/63,

opinando pela rejeição da exceção.

Convertido o julgamento em diligências (fl.  65),  foi  requerida a

juntada  de  cópia  dos  termos  das  audiências  realizadas  na  Ação  Penal  n.º

0002148-876.2014.815.0411  e  dos  pedidos  de  adiamento  formulados  pelo

Querelado,  ora  Excipiente,  além  do  atestado  médico  citado  na  peça  de

informações, o que foi atendido às fls. 67/114.

É o relatório.

VOTO

O  princípio  da  imparcialidade  do  órgão  julgador  delineia  que

deverá ele adotar conduta imparcial,  social  e psiquicamente equidistante de

ambas  as  partes,  como  modo  de  evitar  que  suas  eventuais  ligações  com

qualquer uma delas ensejem favorecimento ou prejuízo a elas e, indiretamente,

à administração da Justiça. 

Vale salientar que o dever de imparcialidade, à luz dos princípios

de Bangalore sobre a conduta judicial, é previsto no artigo 8º do Código de

Ética da Magistratura Nacional nos seguintes termos:

Art.  8º.  O magistrado imparcial  é  aquele  que busca
nas provas a verdade dos fatos,  com objetividade e
fundamento, mantendo ao longo de todo o processo
uma distância equivalente das partes, e evita todo o
tipo de comportamento que possa refletir favoritismo,
predisposição ou preconceito.

Sobre a matéria, Néstor Távora leciona:

Gabinete do Des. João Benedito da Silva
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A  imparcialidade  é  entendida  como  característica
necessária do perfil do juiz consistente em não poder
ter vínculos subjetivos com o processo de molde a lhe
tirar  a  neutralidade  necessária  para  conduzi-lo  com
isenção.  O  juiz  interessado  deve  ser  afastado  e  os
permissivos legais para tanto se encontram no artigo
254 do CPP (hipóteses de suspeição) e no artigo 252
(hipóteses  de  impedimento).  TÁVORA,  NESTOR.
Curso  de  Direito  Processual  Penal.  3ª  edição.
Salvador/BA: Editora Juspodivm, 2009.

Por sua vez, o artigo 254 do Estatuto Penal Adjetivo traz como

hipóteses de suspeição as seguintes:

Art.  254.   O juiz  dar-se-á por  suspeito,  e,  se não o
fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes:
I - se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer
deles;
II - se ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente,
estiver  respondendo  a  processo  por  fato  análogo,
sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia;
III - se ele, seu cônjuge, ou parente, consangüíneo, ou
afim, até o terceiro grau, inclusive, sustentar demanda
ou responder a processo que tenha de ser julgado por
qualquer das partes;
IV - se tiver aconselhado qualquer das partes;
V  -  se  for  credor  ou  devedor,  tutor  ou  curador,  de
qualquer das partes;
Vl  -  se  for  sócio,  acionista  ou  administrador  de
sociedade interessada no processo.

Por  sua  vez,  o  CPC  de  1973  (aplicável  subsidiariamente  ao

processo  penal  por  força  do  art.  3º  do  CPP,  do  princípio  do  “tempus  regit

actum” e do entendimento sufragado pelo STF no HC 146.796/SP1) dispõe que

1 PROCESSO  PENAL.  HABEAS  CORPUS.  EXCEÇÃO  DE  SUSPEIÇÃO.  ALEGAÇÃO  DE
PARCIALIDADE  DE  MAGISTRADO  FEDERAL.  HIPÓTESES  DO  ART.  254  DO  CPP.  NÃO
TAXATIVIDADE.  IMPROPRIEDADE  DA  VIA  ELEITA  POR  AUSÊNCIA  DA  FASE  DE
INSTRUÇÃO.  NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO.  IMPARCIALIDADE DO JULGADOR.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. 1.  Se é certo que
o impedimento diz da relação entre o julgador e o objeto da lide (causa objetiva), não menos correto é
afirmar que a suspeição o vincula a uma das partes (causa subjetiva). 2. Tanto o impedimento quanto a
suspeição buscam garantir a imparcialidade do Magistrado, condição sine qua non do devido processo
legal, porém, diferentemente do primeiro, cujas hipóteses podem ser facilmente pré-definidas, seria
difícil, quiçá impossível, ao legislador ordinário prever todas as possibilidades de vínculos subjetivos
(juiz e partes) susceptíveis  de comprometer a sua imparcialidade. 3. Para atender ao real objetivo
do instituto da suspeição, o rol de hipóteses do art. 254 do CPP não deve, absolutamente, ser

Gabinete do Des. João Benedito da Silva
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há suspeição do magistrado quando:

Art.  135.  Reputa-se  fundada  a  suspeição  de
parcialidade do juiz, quando:
I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes;
II - alguma das partes for credora ou devedora do juiz,
de seu cônjuge ou de parentes destes, em linha reta
ou na colateral até o terceiro grau;
III - herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de
alguma das partes;
IV  -  receber  dádivas  antes  ou  depois  de  iniciado  o
processo;  aconselhar  alguma  das  partes  acerca  do
objeto da causa, ou subministrar meios para atender
às despesas do litígio;
V - interessado no julgamento da causa em favor de
uma das partes.

 A par do exposto, há de se anotar que a exceção de suspeição

constitui  mecanismo processual  destinado a  afastar  o  juiz  de suas funções

judicantes  em  determinadas  situações  em  que  sua  imparcialidade  restou

prejudicada, ou seja, a medida é de extrema excepcionalidade e somente se

justifica  quando  estiver  presente  alguma  das  hipóteses  previstas  no

ordenamento jurídico.

O  caso  dos  autos,  contudo,  nem  de  longe  espelha  qualquer

dessas hipóteses, não se verificando qualquer ofensa ao artigo 36, III da Lei

Orgânica da Magistratura Nacional ou às garantias constitucionais insculpidas

no artigo 5º, incisos LIV e LV da CF.

Não  há  nos  autos  quaisquer  indicativos  que  demonstrem  tal

situação. Não há qualquer prova ou indício que indique o comprometimento da

imparcialidade  do  magistrado  excepto,  o  que  seria  indispensável  aqui,  sob

pena de violação ao princípio constitucional do juiz natural, sendo de rigor a

rejeição da presente exceção.

havido como exaustivo. É necessária certa e razoável mitigação, passível de aplicação, também e
em princípio, da cláusula aberta de suspeição inscrita no art. 135, V, do CPC c⁄c 3º do CPP. (...)
8.  Ordem parcialmente conhecida e,  nessa extensão, denegada, ficando sem efeito a liminar.  (HC
146.796⁄SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 04⁄03⁄2010,
DJe 08⁄03⁄2010) 

Gabinete do Des. João Benedito da Silva
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Ao  revés,  o  que  se  averigua  é  a  perfeita  observância  das

garantias  constitucionais  insculpidas  no  inciso  LXXVIII  do  art.  5º  da

CRFB/1988,  quais  sejam:  a  razoável  duração  do  processo  e  a  celeridade

processual.

Ademais, o magistrado primevo combateu pontualmente todas as

alegações levantadas pelo Excipiente, advertindo que dos 61 processos (fl. 53),

que patrocina, em trâmite na comarca de Alhandra apenas no processo em que

ocupa  a  posição  de  réu  é  que  o  Excipiente  vem relatar  a  parcialidade  do

magistrado. 

No mais, relatou que a tentativa de retardar o trâmite processual

já  havia  sendo  verificada  na  própria  ação  penal  originária  uma  vez  que

designada  a  audiência  de  conciliação,  na  forma  do  art.  520  do  CPP,  o

Querelado – ora Excipiente – não compareceu, tendo encaminhado por terceira

pessoa  uma  petição  com  pedido  de  adiamento  por  ter  outra  audiência

designada  para  o  mesmo dia  no  4º  Juizado Especial  Cível  da  Capital  (fls.

74/75) a qual  somente foi  juntada aos autos no dia 20/11/2014 porque não

houve prévio aviso no momento em que foi apresentada no protocolo de que se

referia a audiência que estava prestes a ser realizada. A propósito, expôs:

A audiência estava designada para as 10h30, sendo o
pedido de adiamento protocolado às 09h42, repita-se,
sem advertência por parte da pessoa que realizou o
protocolo  de  que  tinha  a  finalidade  de  requerer
adiamento da audiência. (fl. 47)

No entanto, diante da ausência do Querelado uma nova audiência

somente seria designada se fosse da intenção do Querelante em proceder com

a conciliação,  sendo esse taxativo em afirmar que diante da gravidade dos

fatos  e  da  repercussão  no  meio  social  não  pretendia  se  compor  com  o

Querelado,  nem  oferecer  transação  penal  ou  suspensão  condicional  do

processo,  sendo,  então,  recebida  queixa-crime e  determinada  a  citação  do

Gabinete do Des. João Benedito da Silva
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Querelado para apresentar a defesa preliminar (vide termo de audiência de fls.

72/73 e despacho de fl. 87).

Apresentada  a  peça  de  defesa  e  designada  audiência  de

instrução  e  julgamento  para  o  dia  10/07/2015,  com  regular  intimação  do

Querelado, ele, mais uma vez, não compareceu, tendo protocolado petição (fls.

88/89) com um atestado médico subscrito por uma ginecologista/obstetra (fl.

90), atestando que ele precisava se afastar de seu trabalho por 02 (dois) dias

porque era  portador  do  CID 10 -  k  08.1.,  que diz  respeito  a  um problema

dentário (perda de dente devida a acidente, extração ou doenças periodontais

localizadas).

Acontece que mesmo diante da dúvida quanto à autenticidade do

atestado,  o  magistrado deferiu  o  pedido do Querelado e  adiou a  audiência

(vide  fl.  92), tendo o Querelado,  regularmente intimado,  mais uma vez não

comparecido, aparecendo em seu lugar um advogado constituído requerendo

novo  adiamento  da  audiência  sem  apresentar  qualquer  prova  da

impossibilidade  de  seu  constituinte  em  comparecer,  motivo  pelo  qual  foi  o

pedido indeferido, aplicado o art. 367 do CPP, realizada audiência de oitiva de

testemunhas do Querelante e designada nova audiência para o dia 19.08.2015

para oitiva das testemunhas arroladas pela Defesa, sendo o advogado alertado

da incumbência de conduzi-las sob pena de ser entendido como desistência

(termo de audiência de fl. 94/95).

Na referida data,  entretanto, o  Querelado e seu advogado não

compareceram  nem  conduziram  as  testemunhas  (fl.  97/98),  conforme  se

comprometeu naquela oportunidade, sendo encerrada a instrução.

Vê-se, então, que todo o exposto demonstra a intenção do ora

Excipiente  em  ofender  à  dignidade  da  Justiça  com  o  possível  objetivo  de

extinguir a punibilidade face a prescrição da pretensão punitiva estatal.

Gabinete do Des. João Benedito da Silva
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Logo,  assim  como  alegado  pelo  ora  Excepto,  mostra-se  a

presente  exceção  uma  mera  tentativa  para  procrastinar  o  andamento  do

processo originário no qual o Excipiente atua como Querelado, não restando

evidenciada qualquer circunstância que se amolde às condições estabelecidas

pelo art. 254 do Código de Processo Penal.

Forte em tais razões, REJEITO a exceção oposta.

É como voto.

              Presidiu a sessão, com voto,  o Exmo. Sr. Des. Joás de Brito Pereira
Filho, decano no exercício da Presidência  da Câmara Criminal. Participaram
do julgamento, o Exmo. Sr.  Dr. Marcos William de Oliveira (  Juiz de Direito
convocado em substituição ao Exmo. Sr. Des. João Benedito da Silva), relator,
e o Exmo. Sr.  Dr. Carlos Antônio Sarmento ( Juiz de Direito convocado em
substituição ao Exmo. Sr. Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos). Ausentes o
Exmo. Sr. Des. Luis Silvio Ramalho Junior e o Exmo. Sr. Des. Carlos Martins
Beltrão Filho. Presente à sessão o Exmo. Sr. Dr. José Marcos Navarro Serrano,
Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, em João Pessoa, aos 13 (treze) dias do mês de dezembro
do ano de 2016.

Dr. Marcos William de Oliveira
RELATOR – Juiz Convocado

Gabinete do Des. João Benedito da Silva


