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ACÓRDÃO 

DESAFORAMENTO Nº 0000906-06.2017.815.0000 – 1ª Vara da Comarca
de Itabaiana

RELATOR : O Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio 
REQUERENTE : Thyalison Bruno Evangelista de Brito
ADVOGADO : Eduardo Anibal Campos Santa Cruz Costa
REQUERIDA : A Justiça Pública

DESAFORAMENTO.  Alegada  dúvida  acerca  da
imparcialidade  dos  jurados.  Inexistência  de  fatos
concretos. Relevância da opinião do juízo a quo. Pedido
indeferido.

– O pedido de desaforamento somente é passível  de
deferimento  quando  há  real  suspeita  de  parcialidade
dos  jurados.  Meras  ilações  de que  a  repercussão  do
delito  possa  influenciar  na  decisão  do  Conselho  de
Sentença não são bastantes para deslocar o julgamento
popular.

–  Mesmo  que  o  crime  de  homicídio  imputado  ao
acusado  tenha  causado  grande  clamor  público,
notadamente, em virtude da barbárie em sua execução,
face ao esquartejamento da vítima, o requerimento da
defesa não traz  prova alguma no tocante a  eventual
interferência no ânimo dos jurados, de modo a pôr em
dúvida a imparcialidade do Conselho de Sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima
identificados. 



Acorda a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, à unanimidade, em INDEFERIR  O  PEDIDO  DE
DESAFORAMENTO, em harmonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

Trata-se  de  pedido  de  desaforamento  de  julgamento
interposto por Thyalison Bruno Evangelista de Brito, nos autos da ação penal
nº 0000264-88.2016.815.0381, que tramita perante o Juízo da 1ª Vara da
Comarca de Itabaiana.

Ao que consta dos autos, o requerente foi pronunciado como
incurso nas penas dos artigos 121, §2º, incisos I, III e IV, c/c o 180,  caput,
ambos do CP e artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006, c/c o art. 244-B do ECA e
artigos 1º, I, e 2º, da Lei 8.072/1990 c/c o art. 69 do CP.

In casu, alega-se, em suma, que “... há fundadas dúvidas
sobre a imparcialidade no feito … em comarcas muito pequenas em que, o
crime tenha sido gravíssimo, como é o caso, pois de grande repercussão na
edilidade, levando a comoção geral, fazendo parte de todo tipo de influência,
esta decisão não pode ser imparcial ...”.

Acrescenta-se, outrossim, que “… o requerente está sendo
acusado de um homicídio bárbaro, que fez nascer na pequena comunidade
certa perplexidade, ante o esquartejamento da vítima, fato que preocupa a
defesa com a imparcialidade do corpo de jurado ...”.

Requer,  neste  contexto,  sob  o  pretexto  de  garantia  da
segurança pessoal do réu, bem como para a ordem pública,  em especial  a
imparcialidade do conselho de sentença, que seja desaforado o julgamento do
acusado para outra comarca.

Inexistindo nos autos pedido liminar foram requisitadas as
informações à autoridade apontada coatora, sendo estas foram prestadas às
fls.24/25.

A Procuradoria de Justiça no parecer de fls.28/30, subscrito
pelo  insigne  Dr.  Amadeus  Lopes  Ferreira,  Promotor  de  Justiça  convocado,
opinou pelo indeferimento do pedido.

É o relatório.

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

Inicialmente, importante registrar que o desaforamento de
julgamento somente ocorrerá se o interesse da ordem pública o reclamar, se
existir  dúvida  sobre  a  imparcialidade  do  júri  ou  a  segurança  pessoal  do



acusado, ou, ainda, em razão do comprovado excesso de serviço na comarca,
nos termos dos arts. 427 e 428 do CPP. 

Portanto, o desaforamento é medida excepcional no nosso
ordenamento  jurídico,  de  modo  que  a  sua  imprescindibilidade  deve  restar
cabalmente  comprovada,  não  bastando  alegações  superficiais  de
imparcialidade dos jurados. 

Nesse  sentido,  no  presente  feito,  a  simples  alegação
defensiva  de  que  “(…)  o  requerente  está  sendo acusado de um homicídio
bárbaro, que fez nascer na pequena comunidade certa perplexidade, ante o
esquartejamento da vítima, fato que preocupa a defesa com a imparcialidade
do corpo de jurado (...)”, bem como que  “(...) há fundadas dúvidas sobre a
imparcialidade no feito (...) em comarcas muito pequenas em que, o crime
tenha  sido  gravíssimo,  como  é  o  caso,  pois  de  grande  repercussão  na
edilidade, levando a comoção geral, fazendo parte de todo tipo de influência,
esta  decisão não pode ser  imparcial  (...)”,  não é  motivo  suficiente  para  o
desaforamento do julgamento para outra Comarca.

Ademais,  a  respeito  do  argumento  defensivo  de  que  a
gravidade  concreta  do  crime  causa  grande  repercussão  na  localidade,
reverberando com elevada comoção na sociedade, o que influenciaria a decisão
dos jurados, entendo que este argumento não merece prosperar.

Aliás,  no  tocante  às  ilações  do  requerente,  o  douto
magistrado  a  quo, contrário  ao  desaforamento  almejado  pela  defesa,
destacou, in verbis: 

“(…)  No  meu  sentir,  as  razões  da  defesa  do  réu  não
merecem prosperar, em virtude de que,  embora o crime
praticado tenha sido extremamente grave e de forte
repercussão social, não há nada de concreto que leve
a crer a existência da imparcialidade de algum jurado,
bem como que comprometa a segurança pessoal  do
mesmo. (…)”. Negritos nossos.

Por sua vez, a Procuradoria de Justiça também se mostrou
contrária ao requerimento da defesa:

“(…)  Não  Bastam  meras  suposições  a  respeito  da
dúvida  sobre  a  imparcialidade  dos  jurados,  sem
qualquer base em fatos concretos, para o deferimento
do pedido de desaforamento.  Não restou evidenciado
qualquer situação peculiar que indicasse a presença
de perigo a paz social, caso o julgamento do paciente
ocorresse no distrito da culpa. (...)”. Destaquei.

Sem embargo, é sabido que o crime de homicídio, por sua
própria natureza, causa grande repercussão na sociedade e, sobretudo, nas
cidades pequenas. Entretanto, para que ocorra o desaforamento é necessária a



existência  de  elementos  concretos  e  convincentes  que  possam  influir  na
imparcialidade dos jurados, o que neste momento não se verifica na espécie. 

De  tal  sorte,  meras  alegações,  desprovidas  de
fundamentação  idônea,  não  são  capazes  de  justificar  o  desaforamento  do
julgamento.

A respeito é a jurisprudência:

“(…) DESAFORAMENTO. SUSPEITAS DE PARCIALIDADE
DOS  JURADOS.  INEXISTÊNCIA.  AUSÊNCIA  DE
EVIDÊNCIAS  CONCRETAS.  RELEVÂNCIA  DA OPINIÃO
DO JUÍZO SINGULAR QUE PRESIDE A CAUSA. COAÇÃO
ILEGAL INEXISTENTE.
1. O desaforamento - ato processual com aplicação estrita
no procedimento do Júri capaz de provocar o deslocamento
da competência territorial para o julgamento do processo - é
uma exceção à regra que determina que o réu seja julgado
no local onde se consumou o fato delituoso, nos termos do
art. 70 do Código de Processo Penal.
2.  Mostra-se  natural  a  comoção  pública  provocada
pela morte de habitantes da comarca, não bastando,
portanto,  a  mera  suspeita  dos  acusados  sobre  a
parcialidade  dos  jurados  para  justificar  o
desaforamento, devendo indicar elementos concretos
e  específicos  que  sejam  passíveis  de  interferir  na
formação  livre  e  consciente  do  convencimento  dos
jurados.
3. No caso em apreço, não havendo a demonstração de
elementos concretos e específicos que sejam passíveis
de interferir na imparcialidade dos jurados, e tendo o
magistrado singular, cuja opinião é relevante para se
aferir a necessidade do desaforamento, afirmado não
estar  caracterizada  a  grande  repercussão  social  na
Subseção Judiciária de Eunápolis/BA que justifique o
deslocamento  da  competência,  não  se  vislumbra  o
alegado constrangimento ilegal.
4. Habeas corpus não conhecido." (STJ. HC 348.349/BA,
Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado
em 17/05/2016, DJe 25/05/2016). 

“EMENTA:  HABEAS  CORPUS.  HOMICÍDIO  QUALIFICADO.
PROCESSO  PENAL.  DESAFORAMENTO  INDEFERIDO  PELA
CORTE  A  QUO.  MEDIDA  DE  EXCEÇÃO.  DÚVIDA  NA
IMPARCIALIDADE DOS JURADOS NÃO DEMONSTRADA.
ORDEM  DENEGADA.  1.  O  pedido  de  desaforamento
somente  pode  ser  deferido  quando  há  fundada
suspeita  de  parcialidade  dos  jurados.  Meras
suposições  de  que  a  repercussão  do  delito  possa
influenciar na decisão do Conselho de Sentença não
são suficientes para deslocar o julgamento popular. 2.
Ainda que o crime de homicídio imputado ao Paciente
tenha causado grande clamor público, em face da sua



condição de Coronel da Polícia Militar reformado e de
seu noticiado envolvimento em organização criminosa
responsável  por  grupos  de  extermínio,  tráfico  de
drogas, lavagem de dinheiro, exploração ilegal de jogo
e corrupção, o writ  não traz qualquer prova quanto a
eventual interferência no ânimo dos jurados, de modo
a colocar em dúvida a imparcialidade do Conselho de
Sentença.  3.  Habeas  corpus  denegado.”  (STJ,  HC
153.773/ES, Rel.  Min. Laurita Vaz, j:  28/06/11).  Em
ambas, destaques nossos.

Por fim, seguindo a linha da orientação firmada no âmbito
do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  deve  ser  dada  a  devida  importância  à
manifestação do Juiz Presidente do Tribunal do Júri acerca da necessidade de
desaforamento,  pois  este  se  encontra  mais  próximo  dos  fatos  e  da
comunidade, detendo maiores condições de avaliar possível comprometimento
da imparcialidade dos jurados.

Nesse sentido:

“(…)  No  caso  em  apreço,  não  havendo  a
demonstração  de  elementos  concretos  e  específicos
que  sejam  passíveis  de  interferir  na  imparcialidade
dos  jurados  e  tendo  o  magistrado  singular,  cuja
opinião é relevante  para se aferir  a  necessidade do
desaforamento,  afirmado  não  estar  caracterizada  a
grande repercussão social  na comarca de Caxias do
Sul/RS que justifique o deslocamento da competência,
não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal.
4.  Habeas  corpus  não  conhecido.”  (STJ.  HC
285.067/RS,  Rel.  Ministro  JORGE  MUSSI,  QUINTA
TURMA,  julgado em 21/10/2014,  DJe  29/10/2014).
Destaquei.

In  casu,  conforme  demonstrado  alhures,  o  MM.  Juiz  de
Direito da 1ª Vara da Comarca de Itabaiana (Presidente do Júri), Dr. Anderley
Ferreira  Marques,  manifestou-se  contrário  ao  presente  pedido  de
desaforamento  do  julgamento  de  Thyalison  Bruno  Evangelista  de  Brito,
requerido nos  autos  do  processo nº  0000264-88.2016.815.0381,  diante  da
inexistência de fatos concretos a respaldá-lo, notadamente, quanto à suposta
imparcialidade dos jurados.

Portanto, não tendo o requerente demonstrado a existência
de  fatos  concretos  ou  ao  menos  indícios  capazes  de  colocar  em dúvida  a
imparcialidade dos jurados, não há falar em desaforamento do julgamento.

Ante  o  exposto,  em harmonia  com o  parecer  ministerial,
INDEFIRO O REQUERIMENTO DA DEFESA.

É como voto.



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

Presente à sessão o  Excelentíssimo Senhor Álvaro
Gadelha Campos, 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, 24  de
agosto de 2017.

Des. Arnóbio Alves Teodósio
Relator


