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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
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Exceção de Suspeição n. 0000441-36.2016.815.2003
RELATOR: Des. João Benedito da Silva
EXCIPIENTE: José Edvaldo Albuquerque de Lima
ADVOGADO: Carlos Antônio Rodrigues Ribeiro
EXCEPTO:  Dra.  Andrea  Dantas  Ximenes,  Juíza  da  3a  Vara  Regional  de
Mangabeira                                                                                                                            

EXCEÇÃO  DE  SUSPEIÇÃO.  RECUSA  DE
ATENDIMENTO  À  ADVOGADO  DO
EXCIPIENTE.  PRÉ-JULGAMENTO.
TRANSGRESSÃO  DO  DEVER  DE
IMPARCIALIDADE  DA  MAGISTRADA
EXCEPTA.  INOCORRÊNCIA.  MATÉRIA
ARGUIDA  NÃO  ELENCADA  NO
ORDENAMENTO JURÍDICO. ART. 254 DO CPP.
ART.  145  DO  CPC/2015.    REJEIÇÃO  DO
PEDIDO.

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 145 do
CPC/2015, 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 DE SUSPEIÇÃO, NOS
TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

Cuida-se de  Exceção de Suspeição oposta por  José Edvaldo

Albuquerque de Lima  na qual  sustenta  a parcialidade do Excepto,  a  Dra.
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Andrea Dantas Ximenes, Juíza da 3ª Vara Regional de Mangabeira.

Aludiu,  em sua exordial  (fls.  02/26),  que na ação penal  a qual

responde  consta  como  prova  interceptações  de  conversas  telefônicas  e

ambientais em seu local de trabalho e no interior de seu veículo automotor, as

quais foram devidamente autorizadas porém, não disponibilizadas, até aquela

data,  ao  Excipiente  para  processar  sua  defesa,  constituindo-se  em  total

cerceamento de defesa e nulidade da prova.

Relatou que a ausência de mídia das interceptações foi objeto de

habeas corpus interposto no STJ e que, nas informações prestadas, a Excepta

teria valorado provas e ingressado no mérito acerca dos fatos que dependem

de instrução processual, não apreciando os pedidos apresentados pela Defesa,

motivo  pelo  qual  a  Associação dos Magistrados da Paraíba ingressou com

exceção de suspeição em desfavor da mesma Excepta.

Ressaltou  que,  no  dia  09  de  março  do  ano  corrente,  teria  o

advogado  do  Excipiente  procurado  a  Excepta  e  esta  teria  se  recusado  a

recebê-lo, mandando-o se dirigir ao Cartório, o que afrontaria o ordenamento

jurídico, em especial o artigo 7º, VIII da Lei nº 8.906/94, e, especialmente, a

decisão  no  Pedido  de  Providência  nº  1465  do  CNJ  na  qual  consta  ser

obrigatório  ao  juiz  receber  advogados  em  seu  gabinete,  a  evidenciar  sua

imparcialidade.

Afirmou  que,  no  caso  em  apreço,  a  hostilidade  da  Excepta  é

cristalina  no tratamento  ao advogado do Excipiente  que,  de  maneira  direta

atinge-o, causando-lhe prejuízo irreparável por tratar-se de ação penal, onde o

cuidado e a imparcialidade do magistrado deve ser redobrada. No caso em

epígrafe,  a  magistrada além de não atender  o  seu advogado,  abertamente

havia dito que iria indeferir  pedido de vista dos autos, afrontando o teor da

Súmula vinculante n. 14.

Desembargador João Benedito da Silva
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Em  outro  momento,  sustentou  a  ocorrência  de  pré-julgamento

pela Excepta que teria antecipado o juízo de valor sobre a ação penal  e a

veracidade da denúncia, quando ainda em fase de instrução processual, em

total  prejuízo ao Excipiente vez que condena-o antecipadamente,  revelando

clara tendência em favor das ditas hipotéticas acusações, em afronta ao artigo

8º do Código de Ética da Magistratura.

Ao final, pleiteou a imediata suspensão da ação, em especial da

audiência de instrução marcada para o dia 11 de abril de 2016 e, em seguida, o

reconhecimento da suspeição com a remessa dos autos para seu substituto

legal.

Instruiu o feito com documentos de fls. 28/45.

Em resposta, a Excepta ressaltou, à fl. 48, 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.

A douta  Procuradoria  de  Justiça  exarou parecer,  às  fls.  57/63,

opinando pela rejeição da exceção de suspeição.

É o relatório.

VOTO

I – DA ADMISSIBILIDADE

Considerando  o  entendimento  sufragado  pelo  STJ  no  HC

146.796/SP de que o rol  de hipóteses do artigo 254 do CPP não deve ser

Desembargador João Benedito da Silva
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havido como taxativo1, aplicando-se, por força do artigo 3º do CPP, o teor do

artigo 145 do NCPC, há de ser a exceção em lume conhecida.

II – DO MÉRITO

O Excpiente  alude,  em sua  exordial,  a  imparcialidade  da  Dra.

Andrea Dantas Ximenes, Juíza da 3ª Vara Regional de Mangabeira – ora

Excepta – para o processamento e julgamento da ação penal n.  001777-40-

97.2014.815.2002, na qual ocupa a posição de réu, conjuntamente com outros

11 (onze) denunciados.

Sustenta, assim, em sua exordial, que no dia 09 de março do ano

corrente, teria o advogado do Excipiente procurado a Excepta e esta teria se

recusado a recebê-lo,  mandando-o se dirigir  ao Cartório, o que afrontaria o

ordenamento  jurídico,  em  especial  o  artigo  7º,  VIII  da  Lei  nº  8.906/94,  e,

especialmente, a decisão no Pedido de Providência nº 1465 do CNJ na qual

consta ser obrigatório ao juiz receber advogados em seu gabinete, a evidenciar

sua imparcialidade.

Para  tanto,  afirmou:  “A  resistência  da  excepta  em  facilitar  o

trabalho do advogado do excipiente, não despachando pedidos de interesse e

se negando a recebê-lo e,  mesmo havendo um outro pedido de suspeição,

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
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) 

Desembargador João Benedito da Silva
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continuar no feito marcando audiência e desdenhando é prova cabal de sua

parcialidade” (fls. 09)

Outrossim, sustentou mais uma causa de imparcialidade quando

da, suposta, ocorrência de pré-julgamento pela Excepta que teria antecipado o

juízo de valor sobre a ação penal e a veracidade da denúncia, quando ainda

em fase  de  instrução  processual,  em  total  prejuízo  ao  Excipiente  vez  que

condena-o  antecipadamente,  revelando  clara  tendência  em  favor  das

hipotéticas  acusações,  em  afronta  ao  artigo  8º  do  Código  de  Ética  da

Magistratura.

A propósito,  relatou: “Por derradeiro,  cabe registrar que, só em

Vossa  Excelência  ter  deferido  vista  dos  autos  de  Devolução  de  Bens

apreendidos fora do Cartório e ter indeferido o pedido de vista dos autos fora

do cartório da ação penal e entrega das mídias que dizem respeito a prova da

interceptação telefônica já evidencia a parcialidade de Vossa Excelência para

julgar”. (fl. 22)

Pois bem. 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.

Sobre a matéria, Néstor Távora leciona:

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.

Desembargador João Benedito da Silva
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Salvador/BA: Editora Juspodivm, 2009.

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 Código Processual Civil  de 2015 dispõe que há

suspeição do magistrado quando:

Art. 145.  Há suspeição do juiz:
I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou
de seus advogados;
II  -  que  receber  presentes  de  pessoas  que  tiverem
interesse  na  causa  antes  ou  depois  de  iniciado  o
processo,  que aconselhar alguma das partes acerca
do objeto da causa ou que subministrar  meios para
atender às despesas do litígio;
III  -  quando qualquer  das partes for  sua credora ou
devedora,  de  seu  cônjuge  ou  companheiro  ou  de
parentes  destes,  em  linha  reta  até  o  terceiro  grau,
inclusive;
IV - interessado no julgamento do processo em favor
de qualquer das partes.

Percebe-se, de imediato, inexistir nos fatos aludidos na exordial

qualquer  elemento  que  se  enquadre  a  uma  das  causas  de  suspeição

elencadas  nos  Código  Processuais  destacados,  nem  sequer  foi  produzida

prova inicial a corroborar com o disposto nas linhas de sua inicial.

Desembargador João Benedito da Silva
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Ao revés, a Excepta afirma em sua resposta que nunca houve por

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

Riveiro, inexistindo qualquer situação ou circunstância que coloque em dúvida

a sua imparcialidade para processar e julgar o processo em questão (fl. 48).

Ademais,  nas informações constantes  no processo em apenso

(tramitado sob o n. 0000483-85.2016.815.2203), sublinhou a magistrada:

Quanto  ao  fato  informado  nos  autos,  houve
atendimento,  por  esta  magistrada,  entre  uma
audiência e outra, do peticionante, que se encontrava
acompanhado  de  integrante  da  comissão  de
prerrogativas da OAB, após ser indagado, por oficial
de justiça, se poderia receber advogado que solicitou
conversar com a subscritora destas informações. 
O  peticionante  manteve-se  todo  o  tempo  calado  e
apenas  o  integrante  da  comissão  de  prerrogativas
falou. Questionou-me sobre o indeferimento de pedido
de  carga  realizado  pelo  advogado  Carlos  Antônio
Rodrigues  Ribeiro.  Respondi  que  não  tinha
acontecido, ainda, pois o mesmo teria se equivocado e
peticionado apenas em um incidente. Entretanto, como
já havia explicado ao bacharel Carlos, em atendimento
anterior,  esta magistrada indeferiria  pedido de carga
de autos principais,  processo com 20 volumes e 19
apensos, porque estava disponibilizado para todos os
interessados,  especialmente  advogados  de  defesa,
todo  o  material  digitalizado,  não  havendo,  então,
justificativa  para  a  retirada  do  processo  físico  do
cartório. Contudo, deixei claro que em havendo razões
especiais, que as deduzisse por escrito para análise,
cabendo  ao  requerente  se  insurgir,  por  recurso,  ao
Tribunal, não concordando com a decisão deste juízo.
Entendo  que a  passagem tratou-se tão somente  de
episódio  corriqueiro  do  dia  a  dia  forense,  não
representando nenhuma circunstância que coloque em
dúvida  a  imparcialidade  desta  julgadora  à  frente  do
processo em questão. (fls. 43/44)

O  que  se  verifica  no  caso  em  epígrafe  é,  tão  somente,  um

inconformismo do Excepto com as decisões proferidas pela douta magistrada

primeva.  Esse, aliás,  foi  o entendimento exortado pelo douto Procurador de

Desembargador João Benedito da Silva
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Justiça, Dr. José Roseno Neto em seu parecer, in verbis:

Das  meras  leituras  das  iniciais  que  manejam  as
exceções, antecipa-se que nenhuma dessas hipóteses
foi  sequer  arguida  pelos  excipientes,  o  que  justifica
sua imediata rejeição.
Pelo  que  se  pode  extrair,  os  fatos  alegados  pelos
excipientes são incapazes de provar uma quebra da
imparcialidade  da  magistrada,  pois  em  nenhum
momento  se  discutiu  sobre  a  matéria  delitiva,
ocorrendo,  tão  somente,  um  confronto  sobre
procedimento.
Cumpre destacar que o reconhecimento da suspeição,
por significar o afastamento do juiz natural da causa,
exige  que  fique  evidenciado  um  prévio
comprometimento do julgador para decidir o processo
em  determinada  direção,  a  fim  de  favorecer  ou
prejudicar uma das partes, situação que não ocorre no
presente processo.
Cumpre  destacar  que  o  mero  inconformismo  com
decisões proferidas ou com procedimento adotado são
incapazes de comprovar a parcialidade da excepta.
[…]
O  fato  da  Excepta  ter  alegado  que  iria  indeferir
eventuais  pedidos  de  carga  do  processo,  sob  o
fundamento  do  processo  estar  integralmente
digitalizado e disponibilizado no cartório judicial,  não
demonstra  insurgência  da  magistrada,  mas  sim  um
procedimento amplamente justificável, tendo em vista
a  complexidade  do  processo  que  envolve  diversos
réus, com vários advogados, ressaltando que contém
20 volumes e 19 apensos conforme informado. 
Ademais, a certidão de fl. 45 comprova que a íntegra
do processo foi  disponibilizada de forma digitalizada
para  cópia  sendo  intimados  os  excipientes  que
permanecerem inertes. 
Com efeito, não há qualquer prova ou sequer indício
de  parcialidade  da  magistrada  excepta,  o  que
inviabiliza  a  procedência  da  presente  exceção  (fls.
60/61).

 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

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

justifica  quando  estiver  presente  alguma  das  hipóteses  previstas  no

ordenamento jurídico, mais exatamente nos artigos 254 do CPP e artigo 145 do

Desembargador João Benedito da Silva
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CPC/2015.

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  da  magistrada  excepta,  o  que  seria  indispensável  aqui,  sob

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

rejeição da presente exceção.

Forte  em  tais  razões,  REJEITO  a  exceção  oposta,  diante  da

inexistência  de  qualquer  circunstância  que  se  amolde  às  condições

estabelecidas pelo art. 254 do Código de Processo Penal.

É como voto.

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

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


