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RELATOR :Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba
RELATOR PARA ACÓRDÃO :Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
01 AGRAVANTE :Sindicato  dos  Servidores  do  Instituto  de  Previdência  do
Estado da Paraíba – SINSIPEP
ADVOGADO :Rosevelt Vita e outros
02 AGRAVANTE :Alice Ferreira da Silveira e outros
ADVOGADO :Antonio Fabio Rocha Galdino
AGRAVADO :PBPREV – Paraíba Previdência
PROCURADOR e ADVOGADO:Renan Ramos Regis e Eris Rodrigues Araújo
da Silva 

PROCESSUAL CIVIL – Agravo Interno –
Suspensão de Segurança – Pleito liminar –
Concessão  –  Irresignação  -  Preliminar  –
Impedimento  do  Presidente  –  Ofensa  ao
art.  134,  III,  do  CPC/73  –  Ocorrência  –
Presidente prolator da sentença de mérito –
Incidente  de  suspensão  de  segurança
instaurado em face de decisão lançada em
processo  de  execução  de  sentença
prolatada pelo atual Presidente desta Corte
– Situação fática  que corresponde  a uma
das hipóteses de impedimento previstas no
Código de Processo Civil – Acolhimento da
preliminar  –  Nulidade  das  decisões
proferidas no presente incidente – Remessa
dos autos ao Vice-Presidente (art.  314 do
CPC/73 c/c art. 32, I, do RITJPB).

- As hipóteses de impedimento previstas na
Lei Adjetiva Civil dão ensejo à nulidade do
ato,  pois  há  uma  presunção  absoluta  de
que  o  magistrado  não  possui  condições
subjetivas de atuar com imparcialidade.
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-  O  impedimento  é  matéria  de  ordem
pública, podendo ser, assim, conhecido de
ofício pelo magistrado,  além de poder  ser
alegado  a  qualquer  tempo  e  grau  de
jurisdição, independentemente de exceção.
O  vício  é  tão  grave  que  o  Código  de
Processo  Civil  admite  o  ajuizamento  de
ação rescisória (art. 485, II, do CPC/73).

-  O art.  134, III,  do CPC/73 é taxativo ao
determinar que o Juiz de primeiro grau que
proferiu  sentença  não  pode  funcionar  em
outra instância, seja como Relator, Vogal ou
Presidente,  em  qualquer  fase  processual
(conhecimento  ou  cumprimento  de
sentença),  no  julgamento  de  recurso  ou
incidente em relação ao mesmo processo.

- Tendo o Presidente desta Corte de Justiça
prolatado a sentença em primeira instância,
quando  judicava  na  2ª  Vara  da  Fazenda
Pública  desta  Capital,  não  há  dúvidas  de
que  tal  situação  fática  enquadra-se  na
hipótese prevista no inciso III do art. 134 do
CPC/73, devendo ser, em consequência, os
atos  decisórios  por  ele  praticados
invalidados.

-  Havendo impedimento  do Presidente  do
Tribunal, os autos devem ser remetidos ao
Vice-Presidente, consoante prevê o art. 32,
I, do Regimento Interno do Egrégio Tribunal
de Justiça da Paraíba.

V I S T O S,  relatados e discutidos estes
autos do agravo interno acima identificados,

A C O R D A M,  em sessão plenária  do
Egrégio  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba, acolher  a  preliminar
arguida  pelos  recorrentes,  declarando  o  impedimento  do  Presidente  do
Tribunal  para funcionar no presente incidente de suspensão de segurança,
nos termos do voto do Relator e da súmula do julgamento de fl. 390.

R E L A T Ó R I O



Agravo Interno nº 0003006-02.2015.815.0000

A  PBPREV  –  PARAÍBA  PREVIDÊNCIA
formulou pedido de suspensão de segurança, com fulcro no art. 4º da Lei n.
8.437/92 e no art. 31, XVI, “e”, do RITJPB, objetivando o sobrestamento dos
efeitos  da decisão proferida pelo  Juízo de Direito  da 3ª  Vara da Fazenda
Pública desta Capital,  nos autos da execução de título judicial movida pelo
Sindicato dos Servidores do Instituto de Previdência do Estado da Paraíba –
SINSIPEP.

Às fls. 107/109, o Presidente do Tribunal de
Justiça deferiu parcialmente o pedido, determinando a suspensão da decisão
impugnada em relação aos servidores inativos e pensionistas da PBPREV. 

Em  03/09/2015,  a  autora  atravessou
petição, informando que o Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública desta Capital
não cumpriu com a decisão da Presidência, tendo determinado a expedição
de ofícios para bloqueio de valores das contas bancárias da PBPREV. 

Na mesma data, o Presidente determinou a
suspensão da exequibilidade da decisão do juízo de piso (fls. 138/138v). 

Não  conformado,  o  Sindicato  dos
Servidores  do  Instituto  de  Previdência  do Estado da  Paraíba  – SINSIPEP
atacou  as  decisões  da  Presidência,  interpondo  o  presente  agravo  interno,
arguindo, preliminarmente, a nulidade das decisões impugnadas, em face do
impedimento de seu signatário,  por  ter sido o juiz prolator  da sentença de
mérito  no  primeiro  grau,  vulnerando  o  art.  134,  III,  do  CPC/73.  Levantou,
ainda, as seguintes argumentações: perda do objeto do presente pedido de
suspensão de segurança; usurpação de competência; ausência de previsão
legal para o deferimento de suspensão de execução definitiva de processo
com trânsito em julgado; inexistência de grave lesão a economia pública.     

Por  sua  vez,  Alice  Ferreira  da  Silveira  e
outros  servidores  públicos  estaduais  também  interpuseram  agravo  interno
contra  as  decisões  presidenciais  de  fls.  107/109  e  138/138v,  aduzindo  os
mesmos argumentos expendidos pelo primeiro agravante.  

Em  22/09/2015,  a  PBPREV  acostou  aos
autos  petição  (fls.  243/248)  arguindo  duas  questões  de  ordem  pública:
ilegitimidade do primeiro agravante, por ausência de seu registro no Ministério
do Trabalho; e intempestividade dos agravos interpostos. 

Na sessão de 11 de maio de 2016, foram
rejeitadas as questões de ordem levantadas na petição de fls. 243/248. 
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É o relatório.

V O T O

A  preliminar  arguida  pelos  agravantes
merece acolhimento, eis que a situação dos autos corresponde a uma das
hipóteses de impedimento previstas no Código de Processo Civil. 

Antes  de  adentrar  na  análise  da
controvérsia  acerca  do  impedimento  do  relator,  contudo,  mostra-se
imprescindível fazer um pequeno relato do processo.

Em  2001,  o  Sindicato  dos  Servidores  do
Instituto  de  Previdência  do  Estado  da  Paraíba  (SINSIPEP)  ajuizou  ação
ordinária em face do IPEP (hoje IASS) com o objetivo de obter a implantação
do Plano de cargos, Carreira e Remuneração, escudado no Dec. Estadual n.
11.981/87.

A ação foi distribuída inicialmente para a 2ª
Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital e, em 09/02/2003, o Exmo.
Senhor Juiz de Direito Titular, Dr. Marcos Cavalcati de Albuquerque, prolatou
sentença  favorável  ao  Sindicato,  vindo  ela  a  transitar  em  julgado  em
15/12/2004, quando a Paraíba Previdenciária – PBPREV, já havia sido criada
pela Lei n. 7.517/2003.

Na fase de execução, houve a oposição de
embargos, que foram rejeitados, sobrevindo o trânsito em julgado da sentença
em fevereiro de 2010, quando o processo já havia sido redistribuído para a 3ª
Vara da Fazenda Pública da Capital. 

Registram os autos, ainda, que a MM. Juíza
Substituta, Dra. Cláudia Evangelina Chianca Ferreira de França, em agosto
de 2010,  determinou “a implantação de imediato dos valores referentes às
diferenças salariais  nos contracheques dos servidores filiados ao Sindicato
autor”. 

Em outubro do mesmo ano, o demandado
comunica ao juízo que foi dado inteiro cumprimento a determinação judicial.
Não  obstante,  emerge  do  caderno  processual  que  três  meses  após,  em
janeiro de 2011, é retirado dos contracheques dos servidores os valores até
então implantados.  

Posteriormente,  o Dr.  Gutemberg Cardoso
Pereira,  à  frente  da  3ª  Vara  da  Fazenda  Pública,  em 12/09/2014,  profere
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decisão  determinando  a  imediata  implantação  dos  valores  referentes  às
diferenças salariais subtraídas em janeiro de 2011.

Contra  essa decisão foi  interposto  agravo
de  instrumento,  sob  o  n.  0800970-51.2015.815.0000,  em 25/09/20014,  ao
qual foi negado seguimento pelo Exmo. Des. José Ricardo Porto, cuja decisão
foi  confirmada pela  Egrégia  Primeira  Câmara Cível,  à unanimidade,  ao se
negar  provimento  a  agravo  interno,  vindo  a  transitar  em  julgado  em
29/07/2015.

Em  11/06/20015,  o  Exmo.  Dr.  José
Gutemberg  Cardoso  Pereira  renova  a  sua  determinação  anterior  de
12/09/2014, assinalando o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o seu
cumprimento, sob pena de multa diária de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos
reais). 

É  contra  essa última decisão do  juízo  de
base que, em 29/06/2015, foi manejado o presente pedido de suspensão de
segurança pela PBPREV – Paraíba Previdência. 

Os recursos sob julgamento impugnam as
decisões da Presidência que determinaram a suspensão da decisão do Juízo
da 3ª Vara da Fazenda da Capital, no que diz respeito aos servidores inativos
e pensionistas da PBPREV, até que fosse julgado o Agravo de Instrumento n.
0800970-51.2015.815.0000. 

Feito  esse  relato,  impende  registrar  que
razão  assiste  aos  agravantes,  eis  que  resta  claro  o  impedimento  do
Presidente desta Corte.

Como  é  cediço,  as  hipóteses  de
impedimento previstas na Lei Adjetiva Civil (art. 134 do CPC/73) dão ensejo à
nulidade do ato, pois há uma presunção absoluta de que o magistrado não
possui condições subjetivas de atuar com imparcialidade. 

Forçoso  transcrever,  por  oportuno,  os
dispositivos da lei processual civil que regem a matéria posta em julgamento.
Veja-se:  

“Art. 134. É defeso ao juiz exercer as suas funções no
processo contencioso ou voluntário:
(...)
III – que conheceu em primeiro grau de jurisdição, tendo
lhe proferido sentença ou decisão;”
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O impedimento é matéria de ordem pública,
podendo ser, assim, conhecido de ofício pelo magistrado, além de poder ser
alegado  a  qualquer  tempo  e  grau  de  jurisdição,  independentemente  de
exceção.  O  vício  é  tão  grave  que  o  Código  de  Processo  Civil  admite  o
ajuizamento de ação rescisória (art. 485, II, do CPC/73). 

Nesse sentido, enveredam as decisões do
Superior Tribunal de justiça:

“PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.  JUIZ
SENTENCIANTE  QUE  PARTICIPA,  COMO  VOGAL,
DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO E DA REMESSA
OFICIAL.  NULIDADE  ABSOLUTA.  ART.  134  DO
CPC.
1.  Hipótese  na  qual  o  magistrado  que  prolatara  a
sentença participou, como primeiro vogal, no julgamento
que,  por  unanimidade  (3  x  0),  ensejou  a  negativa  de
provimento da apelação e da remessa oficial. Malgrado
reconhecida,  pela  instância  de  origem,  em  sede  de
embargos de declaração, a nulidade do acórdão, ainda
assim houve a  participação do  mesmo desembargador
impedido quando da renovação do julgamento.
2.  Aludida  situação  fática  corresponde  a  uma  das
hipóteses  de  impedimento  previstas  no  Código  de
Processo Civil,  cujo art.  134 dispõe ser defeso ao juiz
exercer  as  suas  funções  no  processo  contencioso  ou
voluntário que conheceu em primeiro grau de jurisdição,
tendo-lhe proferido sentença ou decisão.
3.  Tratando-se  de  hipótese  de  nulidade  absoluta,  na
qual é presumida a parcialidade do magistrado, impõe-
se  o  reconhecimento  da  eiva,  encontrando-se
prejudicadas  as  demais  teses  contidas  no  recurso
especial.
4. Recurso especial provido.
(REsp 1344458/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em
21/02/2013, DJe 28/02/2013)”

Mais:

“PROCESSUAL  CIVIL  -  ART.  134/CPC  -  AÇÃO
RESCISÓRIA  -  JUIZ  IMPEDIDO  -  NULIDADE
ABSOLUTA.
1. Noticiam os autos que os recorridos ajuizaram ação
rescisória, com pedido de antecipação de tutela, contra
sentença prolatada nos autos dos embargos à execução
fiscal,  sob  o  fundamento  de  que  o  Juiz  Federal
Alexsander  Fernandes  Mendes,  prolator  da  sentença,
atuou como procurador do INSS na execução originária,
aquiescendo  com  a  oferta  de  bens  à  penhora
apresentada pela empresa executada.
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2.  A  configuração  do  prequestionamento  pressupõe
debate  e  decisão  prévios  pelo  Colegiado,  ou  seja,
emissão de juízo sobre o tema. Se o Tribunal de origem
não  adotou  entendimento  explícito  a  respeito  do  fato
jurígeno  veiculado  nas  razões  recursais,  inviabilizada
fica a análise sobre a violação do preceito evocado pelo
recorrente.
3.  O  impedimento  é  matéria  de  ordem  pública,
concebido  pelo  Código  de  Processo  Civil  como
fenômeno  inibidor  do  poder  jurisdicional,  em que  se
presume  de  forma  absoluta  a  parcialidade  do
magistrado.
4.  O impedimento tem natureza de objeção, pois  pode
ser conhecido de ofício pelo Tribunal, e a sua arguição
pode ser feita a qualquer tempo e grau de jurisdição,
independentemente de exceção. É vício tão grave que o
CPC posiciona esse  instituto  no rol  taxativo  da  ação
rescisória (art. 485, II).
Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 947.840/SC, Rel. Ministro HUMBERTO
MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2010,
DJe 16/04/2010)”

Sendo assim, ainda que não houvesse sido
levantada nas razões recursais, a matéria poderia ser conhecida de ofício por
este Tribunal, haja vista que a lei presume de forma absoluta a parcialidade
do magistrado.

Na  hipótese  dos  autos,  eis  que  o
Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque, Presidente desta Corte
de Justiça, prolatou a sentença em primeira instância, quando judicava na 2ª
Vara da Fazenda Pública desta Capital, não há dúvidas de que tal situação
fática enquadra-se na hipótese prevista no inciso III do art. 134 do CPC/73. 

É que referido dispositivo legal é taxativo ao
determinar  que  o  Juiz  de  primeiro  grau  que  proferiu  sentença  não  pode
funcionar  em outra  instância,  seja  como  relator,  vogal  ou  Presidente,  em
qualquer  fase processual  (conhecimento ou cumprimento de sentença),  no
julgamento  de  recurso  ou  incidente  em  relação  ao  mesmo  processo.  A
vedação é para funcionar no mesmo processo, em qualquer fase que ele se
encontrar.

In casu, como visto alhures, o incidente de
suspensão de segurança impugna decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da
Fazenda  Pública  da  Comarca  da  Capital  em sede  de  execução  contra  a
Fazenda Pública. Vale dizer, o decisum objurgado no presente incidente fora
lançado em fase processual que visa a dar efetividade a sentença de primeiro
grau proferida, à época, pelo atual Presidente desta Egrégia Corte de Justiça.
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Desta  feita,  uma  vez  que  o  processo
encontra-se  em fase  de  execução  de  sentença  prolatada  pelo  Presidente
deste  Sodalício,  resta  evidente  o  seu  impedimento  para  julgar  o  presente
incidente, nos moldes do que prevê a lei processual civil, devendo ser, em
consequência, os atos decisórios por ele praticados invalidados.

Finalmente,  importante  assinalar  que  os
autos deste incidente devem ser remetidos ao Vice-Presidente desta Corte
(art. 32, I, do Regimento Interno do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba),
haja  vista  que,  consoante  prevê  o  art.  314  do  CPC/73,  nos  casos  de
impedimento  de  magistrado,  o  Tribunal  deverá  determinar  a  remessa  dos
autos ao seu substituto legal.     

D I S P O S I T I V O 

Isto  posto,  acolhe-se  a  preliminar  arguida
pelos  recorrentes,  para,  com  fulcro  no  art.  134,  III,  do  CPC,  declarar  o
impedimento  do  Presidente  para  funcionar  no  presente  incidente  de
suspensão de segurança, e, em consequência, invalidar as decisões de fls.
107/109,  138/138v  e  389,  determinando  a  remessa  dos  autos  ao  Vice-
Presidente desta Corte de Justiça, na forma do 314 do CPC c/c o art. 32, I, do
RITJPB, após o decurso do prazo para oposição de embargos de declaração.

É como voto.

Presidiu a Sessão o Excelentíssimo Senhor
Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque - Presidente.  Relatoria da
Presidência  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba. Participaram  ainda  do
julgamento os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Abraham Lincoln
da  Cunha  Ramos,  Arnóbio  Alves  Teodósio  (Corregedor-Geral  de  Justiça),
Ricardo Vital de Almeida  (Juiz convocado para substituir o Des. Romero Marcelo da
Fonseca Oliveira),  João Alves da Silva, José Ricardo Porto, Maria das Graças
Morais  Guedes,  Leandro  dos  Santos,  José  Aurélio  da  Cruz,  Luiz  Sílvio
Ramalho Júnior, José Guedes Cavalcanti Neto (Juiz convocado para substituir o
Des. Joás de Brito Pereira Filho), João Benedito da Silva e Carlos Martins Beltrão.
Impedido o Exmo. Sr.  Des.  Márcio Murilo  da Cunha Ramos.  Abstev-se de
votar o Exmo. Sr. Dr. Tércio Chaves de Moura  (Juiz convocado para substituir a
Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira). Ausentes, justificadamente,
os Exmos.  Srs.  Des.  Maria  de Fátima Moraes  Bezerra Cavalcanti,  Marcos
William de Oliveira (Juiz  convocado para substituir  o  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e
Benevides),  Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho e Oswaldo Trigueiro do
Valle Filho.

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor
Doutor  Valberto  Cosme  Lira,  Procurador-Geral  de  Justiça  do  Estado  da
Paraíba, em exercício.
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Tribunal  Pleno,  Sala  de  Sessões  “Des.
Manoel  Fonsêca  Xavier  de  Andrade” do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da
Paraíba, em João Pessoa, no dia 25 de maio de 2016.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator p/ Acórdão
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