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PEDIDO DE DESAFORAMENTO (ART. 428, § 2º DO
CPP). ATRASO NO JULGAMENTO DO PROCESSO
DE CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA TENTADO.
JÚRI  REALIZADO  NA  PENDÊNCIA  DO
INCIDENTE.  PERDA  DO  OBJETO.  NÃO
CONHECIMENTO.

—  Se  sobrevier  ao  pedido  de  desaforamento  o
julgamento  do  plenário  do  júri,  o  incidente  processual
perde  o  seu  objeto,  não  podendo  ser  validamente
conhecido. Jurisprudência sedimentada deste tribunal.

Vistos etc.

Benaias do Rego Pereira, réu em ação penal contra ele
movida pelo  Ministério  Público da comarca de Umbuzeiro (processo nº
0000286-23.2015.815.0401), atravessou  pedido de desaforamento de seu júri,
marcado para o dia 21 de novembro 2016, depois de definitivamente pronunciado
pelo crime de tentativa homicídio qualificado cometido contra Célio Roberto de
Araújo Miguel.

O  postulante  aduziu que  vítima  do  delito,  que  o
reconhecera  na  fase  policial  e  em juízo  como autor  do  crime,  retratara-se  de
depoimento  prestado,  servindo-se  de  escritura  pública  para  desmentir  suas
declarações. Alegou, contudo, que o juízo a quo determinou o desentranhamento
do documento,  adotando postura manifestamente tendenciosa em seu desfavor.
Por  fim,  requereu o deslocamento do julgamento  para a  comarca de Campina
Grande, em razão da demora na realização do júri, nos termos do art. 428, § 2º do
Código de Processo Penal.

Não havendo pedido liminar, determinei a notificação do
juízo  singular  e  da  promotoria  de  justiça  com  atuação  em  primeiro  grau,
encaminhando o feito, em seguida, à Procuradoria de Justiça, que emitiu cota.

É o breve relatório. Decido.



A jurisprudência  deste  Tribunal  de Justiça  firmou-se no
sentido  de  reconhecer  a  perda  do  objeto  nos  pedidos  de  desaforamento,
quando,  durante  a  tramitação  da  medida,  o  julgamento  do  processo  em
primeiro grau ocorresse.  Logo,  se,  depois  de protocolado o desaforamento –
que,  frise-se,  não tem efeito suspensivo automático –  o  júri  se  realizasse,  o
incidente deveria ser arquivado. Nesse sentido, destaco os seguintes arestos:

JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI REALIZADO NO
CURSO  DO  PROCESSAMENTO  DO  DESAFORAMENTO.

PERDA DO  OBJETO.  PRECEDENTES.  PEDIDO  JULGADO
PREJUDICADO. Resta prejudicado o pedido de desaforamento

quando  durante  seu  processamento  ocorrer  o  julgamento  do
requerente pelo sinédrio popular. Acorda a câmara criminal do

tribunal de justiça do estado da Paraíba, por unanimidade, em
julgar prejudicado o pedido de desaforamento, nos termos do voto

do  relator. (TJPB;  Desaf  0000147-76.2016.815.0000;  Câmara
Especializada  Criminal;  Rel.  Des.  João  Benedito  da  Silva;  DJPB

05/07/2016; Pág. 23)

PEDIDO  DE  DESAFORAMENTO.  CRIME  QUE  CAUSOU
REPERCUSSÃO  NA  POPULAÇÃO.  COMPROMETIMENTO

DA  ORDEM  PÚBLICA.  SEGURANÇA  DO  RÉU.
JULGAMENTO  OCORRIDO.  RÉU  CONDENADO.  PEDIDO

PREJUDICADO.  1.  Evidenciado  que  já  houve  a  realização  do
julgamento  perante  o  1º  tribunal  do  júri  da  capital,  restam

superados os fundamentos da impetração, restritos ao pedido de
desaforamento.  2.  Pedido  julgado  prejudicado.  (TJPB;  Desaf

0000052-46.2016.815.0000;  Câmara  Especializada  Criminal;  Rel.
Des. Carlos Martins Beltrão Filho; DJPB 06/05/2016; Pág. 7) 

JÚRI.  DESAFORAMENTO.  SUPOSTA PARCIALIDADE  DOS

JURADOS.  NOTORIEDADE  DA  MÃE  DA  VÍTIMA.
JULGAMENTO  JÁ  REALIZADO.  Perda  do  objeto.

Desaforamento prejudicado. Com a realização do julgamento pelo
tribunal  do  júri  da  Comarca  de  alagoa grande,  que,  inclusive,

condenou o requerente, fica prejudicado, por perda de seu objeto,
o  presente  pedido  de  desaforamento.  (TJPB;  Desaf  2005974-

05.2014.815.0000; Câmara Especializada Criminal; Rel. Des. Arnóbio
Alves Teodósio; DJPB 10/09/2014; Pág. 17).

O Superior Tribunal de Justiça segue a mesma orientação.
Confira-se, ilustrativamente, o julgado abaixo:

HABEAS  CORPUS.  CRIME  DOLOSO  CONTRA  A  VIDA.
PEDIDO  DE  DESAFORAMENTO.  JULGAMENTO
REALIZADO  PERANTE  O  TRIBUNAL DO  JÚRI.  PEDIDO
JULGADO  PREJUDICADO  PELO  TRIBUNAL  A  QUO.
ORDEM DENEGADA.
1.  O  pedido  de  desaforamento  não  possui  efeito  suspensivo,
admitindo-se,  em caráter excepcional,  a  atribuição desse  efeito,
com base no poder geral de cautela.
2. Realizado o julgamento do paciente perante o Tribunal do Júri,
não  merece  reparo  acórdão  que  julga  prejudicado  pedido  de



desaforamento, em virtude da perda do seu objeto.
3. Ordem denegada.
(HC  57.368/MS,  Rel.  Ministro  ARNALDO  ESTEVES  LIMA,
QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2006, DJ 04/09/2006, p. 313)

Essa  é  justamente  a  hipótese  em  exame.  De  fato,
queixando-se  da  demora  na  tramitação  do  processo  criminal  nº  0000286-
23.2015.815.0401,  o  requerente,  preso  preventivamente,  solicitou,  em  10  de
outubro de 2016, a  aplicação do art. 428, § 2º do Código de Processo Penal,
segundo  o  qual  “não  havendo  excesso  de  serviço  ou  existência  de  processos
aguardando  julgamento  em  quantidade  que  ultrapasse  a  possibilidade  de
apreciação  pelo  Tribunal  do  Júri,  nas  reuniões  periódicas  previstas  para  o
exercício,  o  acusado  poderá  requerer  ao  Tribunal  que  determine  a  imediata
realização do julgamento.”

Sem  embargo,  durante  a  tramitação  do  incidente
processual,  a sessão de julgamento, marcada para o dia 21 de novembro do
mesmo ano, restou realizada no juízo de origem no dia aprazado. Como não
houve pedido liminar  nestes  autos,  o  pedido de desaforamento teve  seu curso
regular  e,  enquanto  tramitava,  adveio,  na  data  acima  mencionada,  a  sessão
plenária.

ANTE  O  EXPOSTO,  JULGO  PREJUDICADO  O
PEDIDO, DELE NÃO CONHECENDO.

P. I.

João Pessoa, 06 de dezembro de 2016.

Juiz convocado CARLOS ANTÔNIO SARMENTO
                              RELATOR


