
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE F ILHO

DECISÃO MONOCRÁTICA

Exceção de Suspeição de Magistrado nº 0011241-22.2015.815.0011.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho. 
Excipiente : André Gustavo Figueiredo Silva.
Advogado : Advogado em causa própria.
Excepto : Juiz de Direito Eduardo Rubens da Nóbrega Coutinho.

EXCEÇÃO  DE  SUSPEIÇÃO  DE
MAGISTRADO.  PEDIDO  DE  DESISTÊNCIA
DO  INCIDENTE  FORMULADO  PELO
EXCIPIENTE. APLICAÇÃO DO ART. 127, XXX
DO  REGIMENTO  INTERNO  DESTA CORTE
DE JUSTIÇA. HOMOLOGAÇÃO. 

-  Diante  do  pleito  de  desistência  formulado  pelo
excipiente, cabe a homologação do pedido, aplicando-
se o estatuído no art.  127, inciso XXX, do Regime
Interno do Tribunal de Justiça da Paraíba. 

Vistos.

Trata-se de Exceção de Suspeição oposta por André Gustavo
Figueiredo Silva em face do Juiz de Direito da 5ª Vara de Família da Comarca
de Campina grande,  Eduardo Rubens da Nóbrega Coutinho,  nos autos da
Ação de Execução de Alimentos nº 00021774-74.2014.815.0011. 

O excipiente  alega,  em síntese,  que a  condução do processo
originário efetuada pelo magistrado excepto demonstra, de forma inconteste,
que ele deixou de observar o princípio da imparcialidade ao praticar os atos
processuais narrados na peça inicial da presente exceção de suspeição.  

Ao final, requer que esta Corte de Justiça reconheça a suspeição
do Magistrado de piso para julgar o Processo nº 00021774-74.2014.815.0011,
ordenando a remessa dos autos para o substituto legal. 
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O  MM.  Juiz  excepto  suscitou,  preliminarmente,  a
intempestividade da Exceção. No mérito, defendeu que a presente exceção de
suspeição, apenas se pauta em circunstâncias fáticas genéricas e estranhas às
hipóteses elencadas no art. 135 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual
rechaçou  o  pedido  e  determinou  a  remessa  dos  autos  para  esta  Corte  de
Justiça.

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do  Dr.  Doriel
Veloso  Gouveia, considerou  manifestamente  improcedente  o  incidente,
opinando pelo arquivamento da exceção (fls. 78/80).

Exceção de suspeição não conhecida (fls. 90/93).

Pedido de desistência formulado pelo excipiente que, embora
juntado aos autos após a prolação da decisão monocrática, que não conheceu
do incidente, foi protocolado em data anterior (fls. 95).

É o relatório. 

DECIDO.

Conforme relatado,  trata-se de Exceção de  Suspeição  ofertada
por André Gustavo Figueiredo Silva em face do Juiz de Direito da 5ª Vara de
Família  da  Comarca  de  Campina  grande,  Eduardo  Rubens  da  Nóbrega
Coutinho,  nos  autos  da  Ação  de  Execução  de  Alimentos  nº  00021774-
74.2014.815.0011. 

O  excipiente,  na  exordial,  aponta  como  atos  indicativos  da
suspeição do magistrado: a) a decretação de sua prisão, no dia 18/11/2014, no
processo de Execução de Alimentos,  quando, na mesma data, foi  proferida
sentença nos  autos da Ação de  Revisão de Alimentos,  determinando a sua
redução;  b)  menção  à  sua  profissão  de  advogado  no  referido  decisum;  c)
segunda determinação de sua prisão civil, em 26/03/2015, com violação ao
devido  processo  legal;  d)  ofício  expedido  à  Central  de  Mandados,  em
07/04/2015, “reforçando” a determinação da constrição da sua liberdade; e)
despacho proferido em 09/04/2015 mantendo a sua prisão.

Pois  bem.  Compulsando  os  autos,  verifica-se  pedido  de
desistência formulado pelo excipiente que, embora juntado aos autos após a
decisão monocrática, que não conheceu do incidente, foi protocolado em data
anterior (fls. 95),  cumprindo a este Relator, nessas situações, a atribuição de
tão  somente  homologar  a  desistência,  nos  termos  do  art.  127,  XXX,  do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal, in verbis:

“Art. 127. São atribuições do Relator:
XXX  –  julgar  prejudicado  pedido  ou  recurso  que
haja  perdido  o  objeto,  e  homologar  desistência,
ainda que o feito se ache em mesa para julgamento.”

Ressalte-se que, não tendo sido o apelo colocado em pauta para
julgamento,  a  homologação de desistência prescinde do pronunciamento da
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Câmara competente para o exame de seu objeto.

Consigo, por fim, que não há que se falar em envio de cópias
dos presentes autos ao Procurador-Geral de Justiça, com base no art. 40 do
Código de Processo Penal, como pleiteado pelo excipiente, uma vez que não
restou verificado a existência de indícios da prática de crimes de ação pública. 

 
Ante  o  exposto,  nos  termos  do  art.  127,  inciso  XXX,  do

Regimento  Interno  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  HOMOLOGO  O
PEDIDO DE DESISTÊNCIA formulado pelo excipiente e, por conseguinte,
torno sem efeito a decisão monocrática proferida às fls. 90/93. 

P.I.

Cumpra-se.

João Pessoa, 14 de junho de 2016.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
         Desembargador Relator
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