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Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba

Gabinete do Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO 

A C Ó R D Ã O

DESAFORAMENTO Nº 2001700-32.2013.815.0000 –  Comarca de 
Jacaraú

RELATOR : O Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio
REQUERENTE : Valdemir dos Santos Lima
ADVOGADO : Missivaldo Oliveira Guimarães
REQUERIDO : Justiça Pública

JÚRI. DESAFORAMENTO. Inadmissibilidade. 
Homicídio qualificado. Art. 121, § 2º, inciso IV, do 
Código Penal. Meras alusões à existência de dúvida 
sobre a imparcialidade dos jurados e a necessidade 
de segurança do réu. Ausência de fatos concretos 
a motivar o requerimento. Não demonstração dos 
requisitos legais do art. 427 do CPP. Pleito 
indeferido.

- O pedido de desaforamento do Júri é medida 
excepcional que somente pode ser concedido 
diante da prova inequívoca dos pressupostos 
taxativamente enumerados no art. 427 do CPP. Por 
conseguinte, inviável o acolhimento da pretensão 
baseada em simples suposições ou ilações 
abstratas, principalmente quando contrariada pelas 
informações do Juiz da Comarca. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima 
identificados.
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Acorda a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de 
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, INDEFERIR O PEDIDO DE 
DESAFORAMENTO, em harmonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

Cuida-se de pedido de desaforamento requerido, às fls. 
02/05, pelo réu Valdemir dos Santos Lima, nos moldes do art. 427, §§ 1º 
e 2º, do Código de Processo Penal, alegando a parcialidade dos jurados da 
Comarca de Jacaraú, dizendo ser bastante temido na região e que há 
grande influência da família da vítima na cidade, bem como, para garantir 
a sua integridade física.

A teor do que aduz o requerente, na ação penal estaria 
ele sendo acusado de tentativa de homicídio, tendo sido preso em 04 de 
setembro de 2007, recolhido desde então no Presídio do Róger, nesta 
Capital. 

O processo em si, de nº 0000010-97.2007.815.1071, 
iniciado em 11 de janeiro de 2007, só teve decisão de pronúncia, no dia 
31 de outubro de 2013, extrapolando, assim, o prazo razoável de 
processamento do feito, e configurando o excesso de prazo para a 
formação da culpa.

Através do despacho de fl. 14, determinou-se que fosse 
ouvida a parte contrária, após o que o Juiz da Comarca de origem, na 
forma do art. 318, § 1º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça da 
Paraíba, e o art. 427, § 3º, do Código de Processo Penal, inclusive, 
oportunizando-se a juntada das peças que achassem necessárias.

O Ministério Público, nas fls. 17/20, manifestou pela 
improcedência do presente desaforamento.

O Juiz de Direito, Dr. Perilo Rodrigues de Lucena, à fl. 
20 verso, não vislumbrou na presente demanda hipótese cabível para um 
pleito de desaforamento, determinando o retorno dos autos para este 
Egrégio Tribunal de Justiça.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça, 
através do Doutor José Roseno Neto, às fls. 23/25, opinou pelo 
indeferimento do pedido, mantendo-se, pois, o julgamento do feito na 
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Comarca de Jacaraú.

É o relatório.

VOTO: O Exmo. Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO 
(Relator)

Ab initio, conheço do pedido. 

Vale ressaltar, desde já, que o pedido de desaforamento 
do Júri é medida excepcional que somente pode ser concedido diante da 
prova inequívoca dos pressupostos taxativamente enumerados no art. 427 
do CPP, in verbis:

“Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver 
dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança 
pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do 
Ministério Público, do assistente, do querelante ou do 
acusado ou mediante representação do juiz 
competente, poderá determinar o desaforamento do 
julgamento para outra comarca da mesma região, onde 
não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais 
próximas.” (caput do art. 427 do CPP) 

Por conseguinte, inviável o acolhimento da pretensão 
baseada em simples suposições ou ilações abstratas, principalmente 
quando contrariada pelas informações do Juiz da Comarca.

No caso vertente, não se vislumbra, da análise dos 
autos, a existência de prova concreta acerca da alegada possibilidade de 
parcialidade dos jurados ou mesmo de qualquer outro motivo dentre os 
elencados no retromencionado dispositivo legal capaz de autorizar o 
excepcional deslocamento do julgamento para a Comarca da Capital. 

Com efeito, no tocante à parcialidade dos jurados, não 
restou evidenciada a existência de qualquer fato objetivo a sustentar o 
pedido de desaforamento.

Importa frisar que, embora tenha, ainda, alegado a 
suposta dúvida acerca da parcialidade dos jurados, em tese, em 
decorrência de que o acusado seria pessoa temida na região, ou mesmo 
porque a vítima teria familiares influentes no local, bem como por razão 
de garantia de sua integridade física, nada se provou que sediasse a 
verdadeira necessidade do desaforamento, em função de tais fatos. 

Nessa senda, não se pode olvidar que o desaforamento 
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só é admissível quando é clara e induvidosa a falta de segurança pessoal 
do réu, ou no caso em que a própria sociedade seja interessada, ou 
também, quando pairam dúvidas a respeito da decisão dos juízes de fato, 
o que não se vislumbra na hipótese em disceptação.

Como se vê, as razões oferecidas pelo requerente, não 
se harmonizam com as hipóteses previstas no Estatuto Adjetivo Penal.

A propósito:

“A simples alegação de dúvida quanto à imparcialidade 
dos jurados, desacompanhada de elementos de prova 
capazes de fazê-la presumir, não pode merecer 
prosperar para o efeito de acarretar o desaforamento 
do julgamento” (RT 526/408 e 518/391)

“PENAL E PROCESSO PENAL. PEDIDO DE 
DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO. HOMICIDIO 
DUPLAMENTE QUALIFICADO. SENTENÇA DE 
PRONÚNCIA TRANSITADA EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE 
IMPARCIALIDADE DO JÚRI E INSEGURANÇA DO RÉU. 
NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS DO 
ART. 427 DO CPP. PEDIDO INDEFERIDO. 1. Requerente 
alega falta de segurança para realização do seu 
julgamento perante o Tribunal do Júri da Comarca de 
Maranguape/CE, assim como, risco de parcialidade, 
dado a influência política da família da vítima. Pede a 
transferência do julgamento para a Comarca de 
Fortaleza. 2. Em regra, a competência jurisdicional é 
determinada pelo lugar em que se consumou a 
infração, sendo, contudo, permitido que, tratandose de 
julgamento pelo Tribunal do Júri e presentes as 
situações previstas no art. 427 do CPP, (o interesse da 
ordem pública, dúvidas sobre a imparcialidade do Júri 
ou a segurança pessoal do acusado), seja ele realizado 
em outra Comarca, de preferencia a mais próxima. 3. 
Todavia, para autorização do deslocamento, as 
situações acima mencionadas, devem resultar de prova 
concreta, ou pelo menos, de indícios substanciais que 
lhe dêem algum fundamento. 4. Na hipótese dos autos, 
o Juízo do feito manifestouse contra o desaforamento, 
arguindo que nada se provou nem com relação a 
insegurança do réu, muito menos sobre a suposta 
parcialidade do júri, acrescentando que tudo não passa 
de manobras protelatórias da defesa, que inclusive já 
deu causa injustificada, ao adiamento da sessão de 
julgamento. 5. De fato, se não comprovouse os riscos 
tanto da insegurança do réu como da suposta 
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parcilidade dos jurados não há que se deslocar o 
julgamento do feito em detrimento ao princípio do Juízo 
natural da causa. 6. Pedido conhecido e indeferido”. 
(TJCE; Desaf 007545342.2012.8.06.0000; 
Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Francisco 
Bezerra Cavalcante; DJCE 13/06/2012; Pág. 
81). 

“PROCESSUAL PENAL. DESAFORAMENTO. HOMICÍDIO 
QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. 
EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA -IMPARCIALIDADE 
DO JÚRI NÃO EVIDENCIADA. SEGURANÇA DO 
ACUSADO. CAUTELAS SUFICIENTES E POSSÍVEIS. 
PEDIDO REJEITADO. 1. A alegação de que a 
notoriedade dos delitos cometidos pelo réu, por si só, 
não resulta na imparcialidade dos jurados nem consiste 
em insegurança para o acusado, pois a notícia dos 
fatos transcendeu os limites da Comarca. 2. Para o 
deferimento do pedido de desaforamento é necessário 
que se demonstre a animosidade da população contra o 
réu, de forma a poder influenciar o espírito dos 
julgadores leigos, além do que a excepcionalidade da 
medida deve vir lastreada em dúvidas concretas 
extraídas dos autos. 3. O desaforamento para a 
garantia da segurança do acusado só pode acontecer 
quando há fundadas dúvidas acerca de sua segurança, 
o que não é o caso”. (TJMG; DESAF 0475936-
46.2011.8.13.0000; Poços de Caldas; 
Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Flávio 
Leite; Julg. 20/09/2011; DJEMG 
14/10/2011)

Por oportuno, há de se ressaltar que é consequência 
natural de qualquer homicídio a momentânea comoção e abalo da 
sociedade local. Sendo ainda comum que a imprensa regional divulgue o 
crime, às vezes até de forma circunstancial, contudo, não podemos 
considerar que tal “exploração jornalística”, se por ventura se sucedeu, 
seja causa a justificar o desaforamento. Se assim fosse, dificilmente um 
crime de homicídio seria julgado na Comarca onde fora cometido.

Noutro vértice, se entenderem necessário, as partes 
(defesa e acusação) podem recusar os jurados que considerarem inaptos a 
participar do julgamento, bem como o Juiz Presidente dispõe de meios 
legais para garantir a segurança dos presentes e assegurar o bom 
andamento dos trabalhos.

Desse modo, sendo o pedido de desaforamento 



6

escorado em argumentos de mero risco de parcialidade dos jurados e na 
necessidade de dar segurança ao réu, inexistem os alegados motivos 
embasadores da postulação. Até porque, conforme cediço, o 
desaforamento é medida de exceção ao princípio geral da competência em 
razão do lugar, motivo pelo qual o seu deferimento está condicionado à 
pré-existência de uma ou mais das hipóteses previstas no atual art. 427 
do Código de Processo Penal. 

Destarte, o simples temor de parcialidade do corpo de 
jurados, bem como, da falta de segurança para o réu, com base em meras 
ilações, e não concretas probabilidades, não autoriza o deslocamento da 
competência de julgamento para outra Comarca.

Ante o exposto, à míngua de elementos probatórios, 
voto, na esteira do parecer ministerial, pelo INDEFERIMENTO DO 
PEDIDO DE DESAFORAMENTO POSTULADO PELA DEFESA.

É como voto.

Presidiu o julgamento o  Excelentíssimo  Senhor 
Desembargador Joás de Brito Pereira Filho, Presidente da Câmara  
Criminal, dele  participando  o Excelentíssimo Senhor 
Desembargador Arnóbio Alves Teodósio, relator, João Benedito da 
Silva e Luiz Sílvio Ramalho Júnior. 

Presente à sessão o  Excelentíssimo Senhor 
Doutor José Roseno Neto, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal 
“Desembargador Manoel Taigy de Queiroz Mello Filho”  do 
Egrégio  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  em João 
Pessoa, 19 de agosto de 2014.

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
RELATOR


