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Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba

Gabinete do Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO

A C Ó R D Ã O

DESAFORAMENTO Nº 0000220-14.2017.815.0000 – Vara Única da
Comarca de Santa Luzia

RELATOR : Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio 
REQUERENTE : Ministério Público do Estado da Paraíba
REQUERIDO : Tassimiro de Souza Medeiros
ADVOGADO : José Humberto Simplício de Sousa

DESAFORAMENTO  DE  JULGAMENTO.  Pedido
formulado  pelo  Ministério  Público  e  acatado  pelo
próprio juiz. Presença de fatos concretos a motivar
o requerimento. Demonstração dos requisitos legais
do  art.  427  do  Código  de  Processo  Penal.
Deslocamento da competência para a Comarca de
Campina  Grande.  Preterição  das  Comarcas  mais
próximas. Possibilidade. Deferimento.

- Havendo fatos objetivos que autorizam fundada
dúvida  sobre  a  imparcialidade  dos  jurados,  bem
como que em ocorrendo o julgamento do réu na
cidade de Santa Luzia haverá o comprometimento
de forma aguda e séria da paz e da tranquilidade
na comunidade local, é de se deferir o pedido de
desaforamento,  mormente  se  formulado  pelo
Ministério Público e acatado pelo Magistrado. 

Vistos,  relatados  e  discutidos  os  autos  acima
identificados.
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Acorda a  Câmara  Criminal  do  Egrégio  Tribunal  de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em DEFERIR o pedido de
desaforamento formulado pelo Ministério Público Estadual, em desarmonia
com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

O representante do Ministério Público Estadual, com
exercício na Vara  Única  da  Comarca  de  Santa  Luzia  requereu o
desaforamento do julgamento da ação penal nº 0001233-
89.2016.815.0321  a que responde Tassimiro  de  Souza  Medeiros,
alicerçado  no  interesse  da  ordem  pública  e  na  dúvida  quanto  à
imparcialidade do júri.

Em síntese, o representante do parquet a quo motiva
seu requerimento no fato de que o julgamento do réu na Comarca de
Santa Luzia comprometerá de forma aguda e séria a paz e a tranquilidade
da comunidade, bem como porque há dúvidas acerca da imparcialidade do
júri.

O requerido, por seu advogado, se pronunciou contra o
desaforamento ora pleiteado (fl. 529).

Ouvido  o  Juiz  de  Direito  competente  –  Dr.  Rossini
Amorim Bastos,  da  Vara  Única  da  Comarca  de Santa  Luzia  –  este  se
posicionou  favoravelmente ao desaforamento (fl. 02). 

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do
insigne Dr. Francisco  Sagres  Macedo  Vieira  –  Procurador de Justiça –
manifestou-se pelo indeferimento  do pedido de desaforamento (fls.
538/544). 

É o relatório.

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

Ab initio, conheço do pedido. 

Extrai-se  dos  autos  que  o  acusado  Tassimiro  de
Souza Medeiros foi pronunciado nos autos da ação penal nº 0001233-
89.2016.815.0321,  com  decisão  de  pronúncia  preclusa  (fls.  368/373),
encontrando-se incurso nas iras do art. 121, §2º, incisos II e IV, do CP.

Narrou a peça vestibular acusatória de fls. 05/07 que:

“(…) no dia do fato, LEANDRO ELIAS e TASSIMIRO se
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encontravam  acompanhados  do  adolescente  Luciano
Paulo  Braz,  conhecido  por  “BEDEU”,  os  quais
monitoravam  os  passos  da  vítima  no  Parque  Forró,
aguardando a chegada de NANAM, que iria executar o
crime, mas que não conhecia a vítima. Ao chegar ao
local,  NANAM  perguntou  quem  era  Reginaldo,
oportunidade em que LEANDRO ELIAS e o adolescente
apontaram quem era e onde se encontrava a vítima.
Em seguida, TASSIMIRO entregou um revólver Calibre
38  a  NANAM,  que  friamente  caminhou  por  entre  as
mesas em direção a vítima e desferiu cinco disparos,
que causaram sua morte imediata, conforme atesta o
Laudo de Exame Cadavérico anexo.
Exsurge  das  peças  inquisitoriais,  que  o  motivo  do
assassinato  foi  uma  briga  ocorrida  entre  a  vítima  e
GUIGO,  o  qual  é  irmão  de  NANAM,  em  uma  festa
ocorrida no Clube YAYU, em novembro de 2014. Após
esta  festa,  GUIGO,  tentou matar  Reginaldo  em duas
ocasiões, não conseguindo seu intento, o que levou a
vítima  a  se  mudar  para  o  Estado  de  Goiás,  onde
permaneceu alguns meses, porém, ao saber da prisão
de  GUIGO,  a  vítima  retornou  para  Santa  Luzia-PB,
tendo  GUIGO ordenado  dentro  da Penitenciária  onde
está preso, que NANAM matasse a vítima, no que foi
prontamente atendido.
Infere-se ainda, que no instante do crime, a vítima se
encontrava desarmada, participando de uma festa no
Parque do Forró, sendo atingida por cinco disparos de
arma de fogo, não tendo nenhuma possibilidade de se
defender do ataque. (…)”.

Pois bem. Examinei cuidadosamente os autos e entendo
que  existem  motivos  suficientes  para  o  desaforamento  do  presente
julgamento.

O artigo 427 do Código de Processo Penal assim dispõe:

“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. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)
§  1º  O  pedido  de  desaforamento  será  distribuído
imediatamente  e  terá  preferência  de  julgamento  na
Câmara ou Turma competente.  (Incluído  pela  Lei  nº
11.689, de 2008)
§ 2º Sendo relevantes os motivos alegados, o relator
poderá determinar, fundamentadamente, a suspensão
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do julgamento pelo júri. (Incluído pela Lei nº 11.689,
de 2008)
§ 3º Será ouvido o juiz presidente, quando a medida
não tiver sido por ele solicitada. (Incluído pela Lei nº
11.689, de 2008)
§  4º  Na  pendência  de  recurso  contra  a  decisão  de
pronúncia ou quando efetivado o julgamento, não se
admitirá  o  pedido  de  desaforamento,  salvo,  nesta
última hipótese, quanto a fato ocorrido durante ou após
a realização de julgamento anulado. (Incluído pela Lei
nº 11.689, de 2008)”.

É o que, também, se depreende na jurisprudência da
Suprema Corte:

“STF:  Só  se  admite  desaforamento  após  o  primeiro
julgamento,  se  houver  fato  novo  e  relevante  que  o  justifique.”  (RT
569/391).

No caso  sub examine,  a  douta  Promotora  de Justiça
sustenta que o pronunciado é pessoa de alta periculosidade que integra
grupo  criminoso  voltado  à  prática  de  homicídios  e  crimes  conexos,
representando séria ameaça à integridade dos jurados e, por conseguinte,
a  imparcialidade  do  Júri,  salientando,  ainda,  o  Ministério  Público  as
ameaças sofridas por testemunhas ao longo da instrução processual e o
constrangimento efetuado por familiares do réu e outros integrantes do
suposto grupo criminoso, ao visitar todos os jurados em suas residências
e intimidando-os a votar pela absolvição.

Com efeito, o douto juiz perfilhou-se favoravelmente
ao  desaforamento  proposto  pelo  Ministério  Público,  por  entender
plausíveis os argumentos deste, in verbis (fl. 02 – Vol. I):

“(...)  A  título  de  informação  esclareço  que  o
denunciado  TASSIMIRO  DE  SOUZA  MEDEIROS  é
suspeito de integrar suposto grupo criminoso liderado
por  JOSÉ  ANDERSON  DE  SOUSA  DA  SILVA,  vulgo
“Nanam”, acusado de prática de crimes de homicídios
e conexos, nesta Comarca de Santa Luiza e Patos –
PB.
No decorrer da instrução processual restou evidenciado
a ocorrência de tumultos realizados por simpatizantes
de José Anderson de Souza da Silva, nas imediações
do Fórum desta Comarca, fato que criou insegurança
nas testemunhas inquiridas.
Outro  fato  relevante  e  comunicado  ao  Ministério
Público é que às vésperas do Júri designado, familiares
e  outros  integrantes  do  suposto  grupo  criminoso,
visitaram  os  jurados  em  suas  residências,  para
votassem  pela  absolvição  do  denunciado  e,  que
segundo relatos, jurados se sentiram intimidados com
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essa atitude.
Assim,  entendo  que  realmente,  como  alegou  o
Ministério  Público  na  representação  por
DESAFORAMENTO DO JÚRI POPULAR, o julgamento do
denunciado  nesta  Comarca,  poderá  trazer  risco  à
ordem pública, posto que o denunciado é suspeito e
acusado  de  integrar  organização  criminosa  com
atuação  nesta  Comarca  e  na  comarca  de  Patos  –
salientando,  ainda,  as  notícias  acerca  das  visitas
realizadas  nas  residências  dos  jurados,  que  se
sentiram intimidados com o ato praticado, fatos estes
que  poderão  trazer  insegurança  na  comunidade  e
influir  na  imparcialidade  dos  jurados,  caso  o
julgamento seja mantido nesta Comarca. (...)”.

Corroborando  tais  alegações,  transcrevo  trecho  do
relatório de diligências de investigação realizado pela autoridade policial
(fls. 28/30), no qual confirma que um dos denunciados – Edson de Souza
da  Silva,  conhecido  por  “Guigo  das  Placas”  ou  “Pirado”  -  integra
organização criminosa:

“(...)  GUIGO  é  natural  do  município  de  Campina
Grande/PB, tendo sido criado na cidade de Patos, no
bairro das placas, onde desde cedo passou a integrar
uma  organização  criminosa,  cujo  chefe  é  JUNINHO
BALA, (…)
Quanto  mais  GUIGO  cometia  crimes,  mais  ganhava
respeito em meio à sua facção e no mundo do crime,
sendo  que  quando  este  e  veio  a  se  estabelecer  no
bairro Monte, em Santa Luzia, já tinha o respeito dos
demais delinquentes da localidade e ascendência sobre
estes. (…)”.

Tem-se,  ainda,  o  depoimento  de  Edson  Araújo  dos
Santos, que perante a autoridade policial, disse (fl. 34):

“(…)  QUE  GUIGO  cometeu  o  homicídio  de  pastor  a
mando de JUINHO BALA, (…) QUE quanto ao homicídio
de ROBERTO, fato ocorrido esse ano, os autores foram
LUCAS PICAPAU, ERICK (filho de serábala) e CADU, a
mando  de  JUINHO  BALA,  (…)  QUE  após  cometer
homicídios,  BALA comandam o  tráfico  de  drogas  em
Patos, onde fazem parte de organização criminoso do
Barbeiro, que é parceira da OKAIDA. (…)”.

Por fim, não obstante a Ata de Julgamento não estar
completa nos autos (fl. 469), o parquet, trouxe aos autos informes de que
os  jurados  estavam sendo  ameaçados  por  familiares  do  réu  e  outros
integrantes do suposto grupo criminoso.

Assim, havendo fatos objetivos que autorizam fundada
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dúvida sobre a imparcialidade dos jurados, bem como em ocorrendo o
julgamento do réu na cidade de Santa Luzia haverá o comprometimento
de forma aguda e séria da paz e da tranquilidade na comunidade local, é
de se deferir o pedido de desaforamento, mormente se formulado pelo
Ministério Público e acatado pelo Magistrado. 

Nesse sentido, dispõe a jurisprudência:

“PROCESSO PENAL -  PEDIDO DE DESAFORAMENTO -
INTERESSE DA ORDEM PÚBLICA E DÚVIDA SOBRE A
IMPARCIALIDADE  DOS  JURADOS  -  DEFERIMENTO.
Cabível  o  desaforamento  do  julgamento  de
pronunciados ligados à organização criminosa, quando
presente o interesse da ordem pública, aliado, no caso
concreto, à dúvida da imparcialidade do júri”. (TJ-SP -
Desaforamento  de  Julgamento:
990092817132 SP,  Relator:  Willian Campos,
Data de Julgamento: 29/06/2010, 4ª Câmara
de  Direito  Criminal,  Data  de  Publicação:
13/07/2010).

Imperioso ressaltar que as informações prestadas pelo
magistrado da causa são de suma importância para análise da questão
posta  em  julgamento,  mormente  pelo  fato  de  ele  estar  próximo  dos
acontecimentos.

A esse respeito, se manifesta a jurisprudência:

"DESAFORAMENTO -  PARCIALIDADE DOS JURADOS -
HIPÓTESE CARACTERIZADA. Deve ser dada prevalência
às  informações  do  juiz  de  direito  da  comarca  que,
corroborando as alegações do requerente, confirma a
existência  de  dúvida  sobre  a  imparcialidade do júri".
(TJMG. Desaforamento nº 1.0000.08.475343-
3/000.  3ª  Câmara  Criminal.  Relator:
Desembargador Paulo Cezar Dias. Julgado em
15/07/2008).

"DESAFORAMENTO  CRIMINAL  -  HOMICÍDIO  E
TENTATIVA  DE  HOMICÍDIO  -  DÚVIDA  ACERCA  DA
IMPARCIALIDADE DO JÚRI  -  CONSTRANGIMENTO DE
PARTE DO CORPO DE JURADOS -PROVA INEQUÍVOCA -
PEDIDO  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  CORROBORADO
PELO JUIZ OFICIANTE NO FEITO -  PROCEDÊNCIA.  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  após  as  modificações
efetuadas  pela  novel  Lei  11.689,  de  9  de  junho  de
2008. É mister reconhecer-se procedente o pedido de
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desaforamento  criminal  quando  recai  sobre  o  júri
dúvida  fundada  acerca  da  sua  imparcialidade.  A
manifestação clara e segura do juiz singular quanto à
necessidade de desaforamento do feito é elemento de
fundamental importância. Pedido procedente". (TJMG.
Desaforamento  nº  1.0000.08.476706-0/000.
5ª Câmara Criminal. Relator: Desembargador
Alexandre  Victor  de  Carvalho.  Julgado  em
02/09/2008).

Assim,  impõe-se  o  acolhimento  do  pedido  de
desaforamento  do  julgamento,  a  fim  de  que  seja  assegurado  um
julgamento imparcial ao acusado.

Todavia,  analisadas  e  acolhidas  as  razões  do
desaforamento,  que  se  concebe,  como  regra  geral,  o  deslocar  do
julgamento  para  a  Comarca  mais  próxima,  na  hipótese  examinada,
consoante  exposto  pela  representante  do  Ministério  Público,  inexistem
condições das Comarcas da mesma região de prolatar um decisum liberto
de qualquer influência, eis que os delitos têm transcendido os limites da
Comarca de Santa Luzia, pelo que não só possível,  como imperativo o
proceder da transferência desse julgamento para a Comarca de Campina
Grande,  melhor  dotada  de  condições  e  estrutura  para  sua  cônscia  e
segura realização. 

A  respeito,  vejamos  a  jurisprudência  do  Superior
Tribunal de Justiça:

“HABEAS  CORPUS.  HOMICÍDIO  QUALIFICADO.
TRIBUNAL  DO  JÚRI.DESAFORAMENTO.  NECESSIDADE
DEMONSTRADA. DÚVIDA QUANTO À IMPARCIALIDADE
DOS  JURADOS  E  À  SEGURANÇA  DOS  RÉUS.
DESLOCAMENTO  DA  COMPETÊNCIA.  COMARCA  DA
CAPITAL.  PRETERIÇÃO  DAS  MAIS
PRÓXIMAS.POSSIBILIDADE.  PRECEDENTES.  ORDEM
DENEGADA.
1. O desaforamento do Tribunal do Júri não representa
violação  ao  princípio  do  juízo  natural,  nem constitui
tribunal de exceção.
Trata-se,  tão  somente,  de  garantia  à  isenção  e
imparcialidade  do  julgamento.  Poderá  ser  realizado
sempre  que  houver  interesse  da  ordem  pública,
comprometimento  da  imparcialidade  dos  jurados,
dúvida sobre a segurança do réu ou atraso injustificável
na realização do julgamento popular.
2.  Na  hipótese,  há  fundadas  suspeitas  sobre  a
imparcialidade  dos  jurados,  demonstrada  pelo  temor
que os acusados causam na população e pelo interesse
de diversos setores da região no desfecho da causa,
sendo correta a medida de desaforamento.
3.  Ademais,  ressaltou-se  que,  estando  os  acusados



8
relacionados  com  o  crime  organizado  interestadual,
resta  comprometida  a  própria  segurança  destes,
mormente  diante  do  corpo  policial  diminuto  que
possuem todas as comarcas do interior cearense.
4.  Somente  mediante  decisão  fundamentada
poderá se afastar a competência dos Juízos mais
próximos em detrimento dos mais distantes.
5.  O  Parquet,  ao  pleitear  a  adoção  do
desaforamento,  demonstrou  que  os  motivos
ensejadores da medida excepcional alcançariam,
de igual modo, os municípios situados próximos à
região do município de Jucás/CE. Desse modo, a
dúvida  quanto  à  imparcialidade  dos  jurados
somente não se faria presente se a causa viesse a
ser remetida à comarca da Capital do Estado do
Ceará, o que veio corretamente a ocorrer.
6.  Ordem  denegada”. (HC  142.749/CE,  Rel.
Ministra  LAURITA  VAZ,  QUINTA  TURMA,
julgado  em 17/05/2011,  DJe  01/06/2011).
Destaquei.

Ante  o  exposto,  em  desarmonia  com  o  parecer
ministerial, DEFIRO O PEDIDO DE DESAFORAMENTO a fim de deslocar
para a Comarca de Campina Grande a competência do julgamento do
acusado Tassimiro de Souza Medeiros, com arrimo no art. 427 do CPP. 

Comunique-se ao Exmo. Juiz de Direito da Comarca
de Santa Luzia para as providências cabíveis. 

 
É como voto. 

Presidiu o julgamento  o Excelentíssimo Senhor
Desembargador Arnóbio  Alves  Teodósio,  Presidente  da  Câmara
Criminal e relator,  dele participando os Excelentíssimos Senhores
Desembargadores Marcos  William  de  Oliveira  (Juiz  de  Direito
convocado  até  o  preenchimento  da  vaga  de  Desembargador)  e
João Benedito da Silva.

Presente à sessão o  Excelentíssimo Senhor
Doutor Amadeus Lopes Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

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, 08 de agosto de 2017.

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
RELATOR
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