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EXCEÇÃO  DE  SUSPEIÇÃO  CRIMINAL.
MAGISTRADA.  PROMOÇÃO DA JUÍZA PARA
OUTRA  COMARCA.  PERDA  DO  OBJETO.
PEDIDO PREJUDICADO.

 
Se a  juíza perdeu a  jurisdição na comarca por
força de promoção, fica prejudicada a exceção de
suspeição  que  lhe  fora  oposta,  por  perda
superveniente de objeto.

 
Vistos,  relatados  e  discutidos os  presentes  autos  acima

identificados;

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da
Paraíba,  por  unanimidade,  em  JULGAR  PREJUDICADA A EXCEÇÃO  DE
SUSPEIÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, EM HARMONIA COM
O PARECER ORAL  COMPLEMENTAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

 
RELATÓRIO

Cuida-se de  Exceção de Suspeição oposta por  José Edvaldo

Albuquerque de Lima em face da Juíza substituta da 3ª Vara Regional de

Mangabeira, Exma. Dra. Andréa Dantas Ximenes,  para o processamento e

julgamento da  Ação Penal nº 0017740-97.2014.815.2002.
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Sustenta  o  Excipiente,  em  sua  exordial  (fls.  02/18),  manifesta

perda de imparcialidade da Juíza para processar e julgar a referida ação penal,

em que figura como réu, em face da existência de vários incidentes contra a

excepta, a saber: Reclamação CNJ nº 0001145-62.2016.200.0000; Exceção de

Suspeição n. 0017740-97.2014.285.2002; n.  0004972.05.2015.815.2003 e n.

000441.36.2016.815.2003;  Queixa-Crime  dirigida  ao  Procurador-Geral  de

Justiça, e no seu entender, a Magistrada não tem condições psicológicas para

conduzir a referida ação penal.

Alude ainda, que a excepta sem que houvesse requerimento nos

autos, tomou para si a investigação e determinou que fosse oficiado a OAB/PB,

para  informar  se  havia  procedimento  administrativo  contra  o  excipiente  e

demais advogados denunciados, caracterizando, ato abusivo da Juíza que foge

da judicialização das decisões, uma vez que não pode o magistrado produzir

prova, nem poder interferir no procedimento administrativo da OAB.

Ao final, afirmou que todos esses fatos acabam por confirmar que

a Excepta não detém a necessária imparcialidade para julgar o feito, pugnando,

pelo  reconhecimento  da  suspeição,  na  forma  do  art.  99  do  CPP,  com  a

consequente suspensão da marcha do processo e subsequente determinação

da remessa dos autos ao substituto legal.

Instrui o pedido com documentos (fls. 19/130).

Ouvida, a Magistrada singular rebate os argumentos suscitados

(fls.45/46).  Pontua que,  inexiste  qualquer  questão  e/ou  situação  que  esteja

viciando a sua imparcialidade na presidência da referida ação penal.

Desembargador João Benedito da Silva
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Aduz  que  nunca  houve  antecipação  de  julgamento,  nem

tampouco  qualquer  dificuldade  por  parte  do  excipiente  ou  qualquer  outro

advogado de defesa para ter acesso aos autos.

Acrescenta ainda, que embora pudesse por dever do cargo de

garantir a boa condução de processos judiciais, não fora determinado de ofício

envio de expediente para a OAB, solicitando informações acerca da existência

de  procedimentos  disciplinares,  mas  tal  pedido  fora  requerido  pelo

representante do Ministério Público.

Por  fim,  diz  que as conclusões a que chegou o excipiente em

razão  de  declarações  prestadas  pela  magistrada,  quando  ouvida  em

procedimento iniciado junto ao CNJ, são frutos de sua fértil imaginação, já que

basta  uma simples  leitura  para  se  aquilatar  o  caráter  técnico  e  formal  das

mesmas, desprovidas de qualquer juízo de valor no que diz respeito do mérito

da ação. 

A  Procuradoria  de  Justiça  por  seu  Procurador  José  Roseno

Neto,  (fls.  162/166),  opinou  no  sentido  de  que  seja  rejeitada  a  presente

exceção,  nos  termos  do  art.  100,§  2º,  ao  fundamento  de  que  não  foram

encontradas quaisquer das circunstâncias previstas no art. 254 do CPP, bem

como não há provas da parcialidade da magistrada.

Posteriormente, a douta Magistrada foi promovida para a 9ª Vara

Cível da Comarca de Campina Grande e tomado posse no dia 17/05/2017,

conforme  Portaria  Gapre  nº  1.238/2017,  publicada  no  DJE  do  dia

17.05.2017(fl.173/174). 

Parecer  oral  complementar  da douta Procuradoria  da  Justiça,

pela prejudicialidade do pedido.

É o relatório.

Desembargador João Benedito da Silva
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VOTO

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

Andréa 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, nos termos do art. 254 do

CPP.

No entanto, tenho que o pleito resta prejudicado.

Isso porque, conforme acima já mencionado, a douta Magistrada

foi promovida para a 9ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande, tendo

tomado  posse  no  dia  17/05/2017,  conforme  Portaria  Gapre  nº  1.238/2017,

publicada no DJE do dia 17.05.2017.

Dessa forma, se a Juíza não mais preside o processo, em virtude

de promoção,  resta exaurido  o objeto  do incidente,  consoante  preleciona o

entendimento jurisprudencial:

EMENTA:  EXCEÇÃO  DE  SUSPEIÇÃO
CRIMINAL  -  REMOÇÃO  DO  EXCEPTO  (POR
PERMUTA) -  PERDA DE OBJETO. A remoção
do  magistrado  indigitado  suspeito  ou
impedido  implica  na  perda  de  objeto  da
exceção  de  suspeição  ou  impedimento
intentada.  (TJMG, 2ª Câmara Criminal, Exceção
de Suspeição-Cr 1.0000.14.017615-7/000, Relator
Des.(a)  Flávio  Leite,  Julgamento  05/07/2016,
Publicação 15/07/2016). 

TJDFT: EXCEÇÕES DE SUSPEIÇÃO CONTRA
JUÍZES - PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO
ACOLHIDA  -  DESIGNAÇÃO  DOS  JUÍZES
EXCEPTOS PARA OUTRA VARA -  REJEIÇÃO
LIMINAR  DAS  EXCEÇÕES  -  PROCESSO
EXTINTO.  1. Se  os  juízes  exceptos  foram
designados  posteriormente  à  exceção  para

Desembargador João Benedito da Silva
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exercerem  jurisdição  em  outra  serventia
judicial,  deve-se  rejeitar  liminarmente  as
exceções opostas por perda superveniente de
objeto,  ante  a evidente  falta  de interesse de
agir.  2.  Exceção  rejeitada  liminarmente.
Decisão  unânime. (20100020096644EXS,
Relator  ROMEU  GONZAGA  NEIVA,  Conselho
Especial,  julgado em 21/09/2010, DJ 30/09/2010
p. 77) – Grifei

Assim, se a Juíza perdeu a jurisdição na aludida Vara Regional de

Mangabeira,  por  força  de  promoção,  resta  prejudicada a  exceção  de

suspeição que  lhe  fora  oposta,  devendo  ser  arquivada  sem resolução  do

mérito.

É como voto.

        Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador João

Bendito da Silva, decano no exercício da  Presidência da Câmara Criminal,

relator,   dele  participando  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores

Márcio  Murilo  da  Cunha  Ramos  e  Arnóbio  Alves  Teodósio.  Ausente,

justificadamente,  o Exmo. Sr.  Des.  Carlos Martins Beltrão Filho.  Presente à

sessão o Excelentíssimo Senhor Francisco Sagres Macedo Vieira, Procurador

de Justiça.

Sala  de  sessões  da  Câmara  Criminal  “Des  Manoel  Taigy  de

Queiroz  Mello  Filho”  do  Tribunal  de  Justiça  do Estado  da Paraíba,  aos 17

(dezessete) dias do mês de abril de 2018.

                      Des. João Benedito da Silva

                                        RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva


