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EXCEÇÃO  DE  SUSPEIÇÃO.  ADVOGADO
CONSTITUÍDO  PELA  PARTE.  AUSÊNCIA  DE
LEGITIMIDADE  ATIVA  “AD  CAUSAM”.  NÃO
CONHECIMENTO.

Da leitura do artigo 254 do CPP e do artigo 145
do  CPC/2015,  constata-se  que  somente  se
considera  fundada  a  suspeição  quando  a
parcialidade do juiz se der com relação a uma das
partes e não com o advogado de uma delas.

 
Vistos,  relatados  e  discutidos os  presentes  autos  acima

identificados;

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da
Paraíba,  por  unanimidade,  em  NÃO  CONHECER  DA  EXCEÇÃO,  NOS
TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

Cuida-se  de  Exceção  de  Suspeição oposta  pelo  Bel.  Carlos

Antônio Rodrigues Ribeiro  no qual  sustenta a parcialidade do Excepto,  a

Dra. Andrea Dantas Ximenes, Juíza da 3ª Vara Regional de Mangabeira.

Aludiu, em sua exordial (fls. 02/08), que, no dia 09 de março do
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ano corrente, estando presentes o Excipiente, o Presidente da Comissão de

Prerrogativas da OAB/PB, o Promotor de Justiça Dr. Alcides Leite de Amorim e

pessoas estranhas ao processo, a magistrada teria dito ao Excipiente que ele

poderia peticionar requerendo vista dos autos “mas seria perder tempo pois iria

indeferir”,  motivo pelo qual  o  Excipiente ingressou com uma reclamação no

CNJ e uma queixa-crime perante a Procuradoria-Geral de Justiça da Paraíba.

Sustentou, então,  que a exceção em epígrafe teria por base a

imparcialidade da magistrada uma vez que, por diversas vezes, teria requerido

acesso aos autos sem pronunciamento da Excepta sobre a matéria, nem tendo

mais contato com ela,  considerando que ela determinou que ele deveria se

dirigir  ao  cartório  ou  usar  o  telefone  para  ter  notícias  do  andamento  do

processo.

Ao  final,  pleiteou  pelo  reconhecimento  da  suspeição  com  a

remessa dos autos para seu substituto legal.

Instruiu o feito com documentos de fls. 09/37.

Em resposta, a Excepta ressaltou, às fls. 42/43, que nunca houve

por parte dela nenhuma recusa em atender o Bel. Carlos Antônio Rodrigues

Ribeiro, inexistindo qualquer situação ou circunstância que coloque em dúvida

a sua parcialidade para processar e julgar o processo criminal em epígrafe,

historiando a sua versão sobre o ocorrido.

À fl. 45 consta certidão emitida pelo Técnico Judiciário da 3ª Vara

Regional de Mangabeira na qual alerta que o processo principal, tombado sob

o n. 0017740-97.2014.815.2002, teria sido digitalizado e disponibilizado a mídia

para cópia, com intimação dos advogado dos réus, através de nota de foro, e

que,  no  entanto,  o  Bel.  Carlos  Antônio  Rodrigues  Ribeiro  não  atendeu  a

intimação e não compareceu em cartório para realizar a cópia do processo

Desembargador João Benedito da Silva
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digitalizado.

A douta  Procuradoria  de  Justiça  exarou parecer,  às  fls.  53/59,

opinando pela rejeição da exceção de suspeição.

É o relatório.

     VOTO

Na ação penal de n. 0017740-97.2014.815.2002, em trâmite no

Juízo a quo não consta como parte o Bel. Carlos Antônio Rodrigues Ribeiro –

ora Excipiente – agindo ele, no referido processo, como advogado constituído

pelo réu José Edvaldo Albuquerque de Lima.

Nessa feita, há de se registrar que, da leitura do artigo 254 do

CPP e do artigo 145 do CPC/2015, somente se considera fundada a suspeição

quando a parcialidade do juiz se der em relação a uma das partes e não com o

advogado de uma delas.

Esse entendimento é, aliás, uníssono em nossa jurisprudência:

EXCEÇÃO  DE  SUSPEIÇÃO.  PROPOSITURA  DE
AÇÃO  PELOS  ADVOGADOS  DO  EXCIPIENTE
CONTRA  O  MAGISTRADO.  Não  caracteriza  a
suspeição do magistrado o fato de tramitar demanda
reparatória por dano moral contra ele proposta pelos
procuradores  do  excipiente.  Situação  que  não
configura quaisquer das hipóteses do art. 138 do CPC.
Suspeição que se examina em relação às partes e
não  aos  seus  advogados. Precedentes.  Exceção
rejeitada.  (Exceção  de  Suspeição  Nº  70063706659,
Décima Sexta  Câmara Cível,  Tribunal  de Justiça  do
RS,  Relator:  Ana  Maria  Nedel  Scalzilli,  Julgado  em
09/03/2015) (grifei).

EXCEÇÃO  DE  SUSPEIÇÃO.  ART.  135,  I,  CPC.
INIMIZADE  ENTRE  ADVOGADO  E  O  JUIZ.

Desembargador João Benedito da Silva



Exceção de Suspeição n. 0000483-85.2016.815.2003

HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA ÀS DESCRITAS
NO ARTIGO 135 DO CPC RECEDENTES. EXCEÇÃO
DE SUSPEIÇÃO REJEITADA.
1. A Exceção de Suspeição é incidente cabível para
afastar  o  juiz  da  causa  em  razão  de  lhe  faltar
capacidade subjetiva ou compatibilidade, pressuposto
processual  subjetivo  relativo  à  pessoa  do  julgador,
para  apreciar  e  julgar  imparcialmente  a  demanda,
sendo  somente  cabível  nas  hipóteses  elencadas  no
art. 135 do Código de Processo Civil.
2. Por ser medida excepcional, a qual afasta o juiz de
sua  atividade  judicante,  bem  como  em  razão  das
consequências que o reconhecimento da parcialidade
do magistrado pode acarretar  no juízo em que este
exerce  suas  funções,  só  deve  ser  declarada  a
suspeição  do  julgador  nos  casos  em  que  restar
iniludivelmente provada a ocorrência de qualquer das
situações previstas na legislação pertinente, sob pena
de  restar  violado  o  princípio  constitucional  do  juiz
natural. 3. Nessa esteira, a inimizade entre advogado
e Juiz não pode ensejar à suspeição, pois pode o Juiz
por  motivo  íntimo  julgar-se  impedido  se  assim
entender, a suspeição em casos de amizade íntima ou
inimizade capital diz com a relação entre o Juiz e as
partes, o que não é o que se cuida nestes autos.
4.  A inimizade que enseja vício de parcialidade se
condiciona  à  relação  do  magistrado  para  com a
parte, e não com o advogado.
5. Exceção de Suspeição conhecida e rejeitada.
TJSP.  Exceção  de  Suspeição  n.  0004011-
64.2015.806.0144.  Relatora:  Maria  Vilauba  Gausto
Lopes. 6ª Vara Cível. Data da publicação: 18.11.2015.
(grifei)

Desse modo, não sendo parte da ação originária, inobserva-se a

legitimidade “ad causam” do Excipiente para figurar, em nome próprio, no pólo

ativo da exceção em lume.

Forte em tais razões, NÃO CONHEÇO da exceção oposta ante a

ausência de legitimidade ativa “ad causam” do Excipiente.

É como voto.

 Presidiu a sessão, com voto,   o Exmo. Sr. Des. João Benedito da

Desembargador João Benedito da Silva
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Silva,  decano  no  exercício  da   Presidência  da  Câmara  Criminal,  relator.

Participaram do julgamento,  além do  relator,   o  Exmo.  Sr.  Des.  Luis  Silvio

Ramalho Junior e o Exmo. Sr. Des. Carlos Martins Beltrão Filho. Presente à

sessão o Exmo. Sr. Dr. Amadeus Lopes Ferreira, Promotor  de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do

Estado da Paraíba, em João Pessoa, aos 02 (dois) dias do mês de junho do

ano de 2016.

           

Des. João Benedito da Silva
RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva


