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EXCEPTO : Sergio Rocha de Carvalho – Juiz de direito da 4ª vara da 

  Comarca de Campina Grande

EXCEÇÃO  DE  SUSPEIÇÃO.  JUIZ  APOSENTADO. 
PERDA  SUPERVENIENTE  DO  OBJETO. 
PREJUDICIALIDADE. SEGUIMENTO NEGADO.

– Verifica-se  a  perda superveniente  do objeto 
da  Ação  de  Exceção  de  Suspeição,  diante  da 
aposentadoria do juiz excepto.

– “O  relator  negará  seguimento  a  recurso 
manifestamente  inadmissível,  improcedente, 
prejudicado ou em confronto  com súmula ou com 
jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do 
Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior 
(art. 557 do CPC).”

Vistos etc.

Trata-se de exceção de suspeição arguida por Antonio Rogerio 

Bonfim Melo, em face do Juiz de Direito da 4ª vara da Comarca de Campina 

Grande, Sérgio Rocha Carvalho, sob o argumento de que o excepto é amigo 

íntimo  do  magistrado  Manuel  Maria  Antunes  de  Melo,  autor  de  ação 

ressarcitória que as partes litigam, alegando não ter dúvida da amizade dos 

magistrados, emergindo a suspeição do excepto para processar e julgar causa 

em andamento.

O  excepto,  fl.16,  alegou  que  o  excipiente  não  atendeu  as 

determinações  encartadas no art.312 do CPC, não reconheceu a legitimidade 

da suspeição alegada, determinando a remessa dos autos ao Tribunal.



Exceção de Suspeição nº 0031189-18.2013.815.001

É o relatório. 

DECIDO

Pleiteia o excipiente a declaração de suspeição do Juiz titular da 4ª 

Vara Cível da Comarca de Campina Grande, sob o fundamento de que o mesmo é 

amigo íntimo do autor da Ação que lhe move, o Sr. Manuel Maria Antunes de Melo.

De  início,  vislumbro  estar  prejudicada  a  análise  da  presente 

suspeição,  havendo  perda  superveniente  do  objeto,  eis  que  como  é  de  saber 

público, o juiz Sergio Rocha de Carvalho, foi aposentado compulsoriamente  no mês 

de março do corrente ano.

Portanto,  numa  forma  de  privilegiar  a  efetividade  da  prestação 

jurisdicional,  aplicável  é o art.  557, caput,  do CPC do Código de Processo Civil, 

prescreve: 

“O  relator  negará  seguimento  a  recurso  manifestamente  
inadmissível,  improcedente, prejudicado  ou em confronto com 
súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal,  
do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior”.

Pelo  exposto,  considerando a  perda  superveniente  de  objeto, 
julgo prejudicado a análise da exceção de suspeição, em conformidade com a 
regra do art. 557, caput,  do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Comunicações necessárias.

João Pessoa, _____ de setembro de 2014.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
                      Relator 
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