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PEDIDO DE DESAFORAMENTO. JÚRI. DÚVIDA SOBRE A
IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. ALEGAÇÃO  DE
SUSPEIÇÃO  DO  MAGISTRADO  E  DO  MEMBRO  DO
PARQUET.  NÃO  CABIMENTO  DA  MEDIDA.  PETIÇÃO
INDEFERIDA.  CONCESSÃO  DE  HABEAS  CORPUS DE
OFÍCIO (ART. 654, § 2º DO CPP).

1. Na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a
falta  de isenção do magistrado presidente do júri  não se confunde
com a dúvida sobre a imparcialidade dos jurados, a ser arguida na
forma da lei processual penal. Incidente processual indeferido.

2. Embora o juiz presidente do júri possa dispensar, a pedido da
promotoria de justiça, a inquirição de testemunha de acusação, não
poderá furtar-se de ouvir, em plenário, o ofendido de crime doloso
contra a vida tentado. Ordem concedida de ofício, a fim de que o juízo
“a quo” tome o depoimento da vítima, na forma do art. 473, “caput”
do CPP.

Vistos etc.

Benaias do Rego Pereira, réu em ação penal contra ele movida pela
promotoria de justiça da comarca de Umbuzeiro (processo nº  0000286-23.2015.815.0401),
deduziu pedido de desaforamento de seu júri, marcado para o dia 22 de junho de 2016,
depois de definitivamente pronunciado pelo crime de  tentativa homicídio qualificado
cometido contra Célio Roberto de Araújo Miguel.

Afirmou o requerente, em síntese, que, o juízo presidente, depois de
determinar o desentranhamento de escritura pública na qual a vítima do crime retrata-se do
reconhecimento  que fizera  do requerente,  indeferiu,  a  pedido da promotoria  de  justiça,  a
oitiva, em plenário, do ofendido e das testemunhas de acusação, mesmo havendo protesto da
defesa.  Sustentou,  em  síntese,  haver  dúvida  sobre  a  imparcialidade  do  magistrado  e  do
membro do parquet oficiante junto àquele juízo.

Os autos, então, vieram-me conclusos  para  apreciação  do  pedido
liminar.



É o relatório. Decido.

Por implicar mitigação ao princípio do juiz natural, o desaforamento
do júri é medida absolutamente excepcional e reclama a presença de seus pressupostos legais,
a saber: (a) interesse da ordem pública; (b) dúvida sobre a imparcialidade dos jurados;
(c) segurança pessoal do acusado e (d) retardamento do julgamento por prazo superior a
seis meses, contados da decisão de pronúncia. Esses contornos, friso, são extraídos da
interpretação conjunta dos arts. 427 e 428 do Código de Processo Penal.

Ora, a eventual dúvida sobre a imparcialidade do magistrado não
enseja o desaforamento do julgamento, podendo ser questionada na forma da lei processual
penal em vigor. A jurisprudência, aliás, distingue a falta de isenção do magistrado, da qual
resulta seu afastamento do caso pela suspeição, da fundada suspeita sobre a parcialidade dos
jurados, da que decorre o desaforamento do júri. Confiram-se os arestos:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. JUIZ
QUE  SE  DECLARA SUSPEITO  PARA A INSTRUÇÃO  DO  PROCESSO.
IMPOSSIBILIDADE  DE  PRESIDIR  O  JULGAMENTO  PLENÁRIO.
DESAFORAMENTO.  IMPARCIALIDADE  DO  JÚRI. SUPOSIÇÕES
DESPROVIDAS  DE  COMPROVAÇÃO.  NECESSIDADE  DE  DILAÇÃO
PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.
(...)
2.  O pedido de desaforamento somente pode ser deferido quando há fundada
suspeita de parcialidade dos jurados, que não se confunde com a declarada
suspeição do Magistrado. Mera alegação de que a autoridade do Juiz poderá
influenciar no julgamento,  não é suficiente para o deslocamento do julgamento
popular.
(...)
(HC  45.595/RJ,  Rel.  Ministra  LAURITA VAZ,  QUINTA TURMA,  julgado  em
27/09/2007, DJ 29/10/2007, p. 280)

CRIMINAL. HC. DESAFORAMENTO INDEFERIDO. LEGALIDADE DO
ACÓRDÃO. PARCIALIDADE DO JUIZ PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO
JÚRI. DEBATE TELEVISIVO E REUNIÃO PRÉVIA COM JURADOS. FATOS
QUE NÃO BASTAM PARA JULGAR PROCEDENTE O DESAFORAMENTO,
MAS QUE CONFIRMAM A PARCIALIDADE DO JUIZ. ORDEM CONCEDIDA
PARA DETERMINAR O AFASTAMENTO DO MAGISTRADO DA
PRESIDÊNCIA DO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI.
I. Não há ilegalidade no indeferimento do pedido de desaforamento, se evidenciada
a ausência dos pressupostos legais para tanto.
II. Sobressai a parcialidade do Juiz Presidente do Tribunal do Júri para a
condução do julgamento do paciente, se evidenciado que o Magistrado exarou
manifestação prévia sobre um fato que seria levado a julgamento sob a sua
presidência – tanto quando do debate televisivo, em que fez considerações sobre
o paciente, quanto na oportunidade em que ressaltou, aos jurados da causa,
detalhes do caso a ser levado a julgamento, possivelmente avançando na análise
do fato criminoso.
III. Se a presença de tais fatos não é o bastante para atestar a falta de isenção
dos jurados e julgar procedente o pedido de desaforamento, o é para confirmar
a parcialidade do juiz no julgamento do caso.
(...)
(HC 25.416/MG, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em
07/10/2003, DJ 03/11/2003, p. 331) 

No caso em exame, o réu é acusado de tentar matar Célio Roberto de
Araújo Miguel com três disparos de arma de fogo, fato ocorrido na madrugada de 20 de maio
de 2015, na rua Alcides Cabral, no município de Umbuzeiro, não consumando o delito por
circunstâncias alheias a sua vontade. Nessa ação penal, o ofendido reconhecera em juízo o



acusado como autor do crime, o que motivou o juízo de piso a pronunciá-lo.

A defesa, entretanto, afirmou que a vítima retratara-se da versão que
dera ao delito, desmentindo, no tabelionato local, o que afirmara na presença do juiz. O
réu,  então,  requereu a juntada desse documento,  que,  por determinação do juízo singular,
restou  desentranhado  dos  autos,  em  decisão  impugnada  no  hc  nº  0802019-
93.2016.815.0000, de minha relatoria. Naquela assentada, depois de acentuar a inadequação
do instrumento processual de que se valeu o impetrante, arrematei:

“Ainda que  não  houvesse  todos os  empecilhos  processuais  à  admissibilidade  da
demanda mandamental, um argumento de ordem prática encerraria, de uma vez por
todas, qualquer possibilidade de discussão: a inexistência de prejuízo processual à
defesa. Deveras, como o ofendido deverá ser ouvido na sessão de julgamento do
júri (art. 473, caput do CPP), poderá, querendo, retratar-se de suas declarações,
na presença do juiz e dos jurados. Dessa maneira, a exclusão da escritura pública
dos autos não impede que o ofendido reafirme sua nova convicção sobre a autoria do
fato.”

Neste  pedido de desaforamento, todavia, o requerente queixa-se da
parcialidade do juiz e  do promotor de justiça na condução do caso ,  que,  de comum
acordo, dispensaram, no plenário do júri, a inquirição das testemunhas de acusação e da
vítima. Como acentuei acima, repito,  a parcialidade do julgador e do órgão de acusação
não ensejam deslocamento de competência nem tampouco adiamento de julgamento já
aprazado.

Sem  embargo,  vejo,  aqui,  ilegalidade  passível,  em  parte,  de
concessão da habeas corpus de ofício. Cumpre-me, de início, desmembrar a vexata quaestio
em duas partes distintas, a saber: (a)  dispensa de oitiva de testemunha acusatória e (b)
dispensa de oitiva da vítima. Evidentemente, refiro-me à produção de prova oral na sessão
de julgamento do conselho de sentença.

Ora, a primeira questão não tem maiores dificuldades. Isso porque a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a dispensa de oitiva de testemunha
acusatória,  a  pedido  de  Ministério  Público,  independentemente  de  concordância  da
defesa.  Nesse  sentido,  destaco,  ilustrativamente,  os  seguintes  arestos  do  Tribunal  da
Cidadania, a revelar, neste ponto, a licitude da medida:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DISPENSA
DE  TESTEMUNHA  DE  ACUSAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO  DA  DEFESA.

AUSÊNCIA DE  CONSIGNAÇÃO  EM  ATA.  PRECLUSÃO.  ALEGAÇÃO  DE
QUE  HOUVE  PROTESTO  DEFENSIVO.  REEXAME  DE  PROVAS.

IMPOSSIBILIDADE.  DISPENSA DE  TESTEMUNHA QUE  INDEPENDE  DA
CONCORDÂNCIA DA DEFESA.

(...)
3.  A jurisprudência  desta  Corte  é  firme  em  assinalar  que  a  dispensa  de

testemunha da acusação independe da concordância da defesa.
4. Recurso especial conhecido em parte e, nesta extensão, não provido.

(REsp 942.407/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA,
julgado em 04/08/2015, DJe 23/09/2015)

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, ROUBO QUALIFICADO E

QUADRILHA (ARTIGOS 121, § 2º, INCISO IV; 157, § 2º, INCISOS I E II; E 288,
PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CÓDIGO PENAL). ALEGADA NULIDADE

DO JULGAMENTO DO PACIENTE PELO TRIBUNAL DO JÚRI ANTE A



DISPENSA  DE  TESTEMUNHA  ARROLADA  COM  CLÁUSULA  DE
INDISPENSABILIDADE PELA ACUSAÇÃO SEM A CONCORDÂNCIA DA

DEFESA E SEM A EXPRESSA ANUÊNCIA DOS JURADOS. MATÉRIA NÃO
ANALISADA  PELO  TRIBUNAL  DE  ORIGEM.  IMPOSSIBILIDADE  DE

APRECIAÇÃO  DIRETAMENTE  POR  ESTE  SUPERIOR  TRIBUNAL.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT.

(...)
3. Ainda que assim não fosse, deve-se frisar que a jurisprudência deste Superior

Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a dispensa de testemunhas
arroladas pelo Ministério Público não depende da concordância do réu.

(...)
(HC 226.528/RS, Rel.  Ministro JORGE MUSSI,  QUINTA TURMA, julgado em

06/09/2012, DJe 18/09/2012)

Por  outro  lado,  o  julgado  não  poderia,  ainda  que  houvesse
postulação expressa do parquet, dispensar a oitiva do próprio ofendido, máxime no caso
dos  autos,  em que  existe  a  possibilidade,  em tese,  de  haver  retratação  formal  da  vítima
durante a instrução em plenário. Desse modo, na segunda questão, a ilegalidade é passível de
corrigenda via  remédio heróico, diante da redação do art. 473,  caput do CPP, que indica
ser imperiosa a produção dessa oral. Veja-se a lei:

Art.  473.  Prestado  o  compromisso  pelos  jurados,  será  iniciada  a  instrução
plenária  quando  o  juiz  presidente,  o  Ministério  Público,  o  assistente,  o

querelante  e  o  defensor  do  acusado  tomarão,  sucessiva  e  diretamente,  as
declarações do ofendido, se possível, e inquirirão as testemunhas arroladas pela

acusação.

§ 1o Para a inquirição das testemunhas arroladas pela defesa, o defensor do acusado
formulará as perguntas antes do Ministério Público e do assistente, mantidos no mais

a ordem e os critérios estabelecidos neste artigo.

§ 2o  Os jurados poderão formular  perguntas  ao ofendido e às  testemunhas,  por
intermédio do juiz presidente.

§ 3o  As partes e os jurados poderão requerer acareações, reconhecimento de pessoas

e coisas e esclarecimento dos peritos, bem como a leitura de peças que se refiram,
exclusivamente,  às  provas  colhidas  por  carta  precatória  e  às  provas  cautelares,

antecipadas ou não repetíveis.

ANTE O EXPOSTO, INDEFIRO  O  INCIDENTE  DE
DESAFORAMENTO,  POR  INADEQUAÇÃO  DA  VIA  ELEITA,  MANTENDO  O
JULGAMENTO  NA  DATA  A  TANTO  RESERVADA,  AO  TEMPO  EM  QUE
CONCEDO, DE OFÍCIO, A ORDEM DE HABEAS CORPUS (ART. 654, §2º DO CPP),
A FIM DE QUE O JUÍZO A QUO TOME, EM PLENÁRIO, AS DECLARAÇÕES DO
OFENDIDO  CÉLIO  ROBERTO  DE  ARAÚJO  MIGUEL,  COM  AS  CAUTELAS
DEVIDAS.

PUBLIQUE-SE, INTIME-SE E OFICIE-SE, COM URGÊNCIA,
AO  JUÍZO  SINGULAR,  DANDO-LHE  INTEIRO  CONHECIMENTO  DESTA
DECISÃO.

João Pessoa, 08 de maio de 2016..

Des. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS



                             RELATOR


