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REAFORAMENTO. PEDIDO DE JULGAMENTO
PELO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE
ORIGEM  PELA  DEFESA.  IMPOSSIBILIDADE.
PERMANÊNCIA  DOS  MOTIVOS  QUE
ENSEJARAM  O  DESLOCAMENTO  DO
JULGAMENTO  PARA  OUTRA  COMARCA.
ANIMOSIDADE  HISTÓRICA ENTRE  FAMÍLIAS
DE ACUSADOS E VÍTIMA.  FUNDADO TEMOR
QUANTO À IMPARCIALIDADE DO CONSELHO
DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO.

Não havendo provas de que desapareceram os
motivos  que  ensejaram  o  desaforamento  do
julgamento,  não  há  como  autorizar  o  seu
reaforamento.

Vistos, relatados e discutidos esses autos acima identificados;

A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado
da  Paraíba,  por  unanimidade,  em  INDEFERIR  O  PEDIDO  DE
REAFORAMENTO,  MANTIDO  O  FORO  DO  2º  TRIBUNAL  DE  JÚRI  DA
COMARCA  DA  CAPITAL,  PARA  A  REALIZAÇÃO  DO  SEGUNDO
JULGAMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

Trata-se,  em  verdade,  de  pedido  de  Reaforamento  (fls.

1974/1987), requerido por  Raimunda Cleonice de Mesquita Sousa e João
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Lustosa  de  Sousa, com  objetivo  de  deslocar  o  julgamento  deles para  a

comarca de origem (1ª Vara da Comarca de Patos).

Sustentam  os  requerentes  que  a  decisão  de  desaforamento

anteriormente  deferido  (fls.  1222/1231)  não  pode  ser  aplicada  ao  novo

julgamento dos réus, pois não mais subsistem as hipóteses previstas no art.

427 do CPP de modo a justificar a permanência do julgamento na comarca da

Capital como outrora determinado.

Alegam, ainda, que o julgamento do verdadeiro responsável pelo

assassinato de Aldo Suassuna, o Sr. Edmilson Nascimento da Silva, vulgo “Mil”

ou “Careca”, ocorreu na comarca de Patos e não houve nenhuma insegurança.

O Ministério  Público,  na  sessão de julgamento  designada pelo

juízo da comarca de Patos, requereu que os autos fossem remetidos para o 2º

Tribunal do Júri da comarca de João Pessoa, com o escopo de que aquela

unidade judiciária providencie a inclusão do feito em pauta de julgamento, por

entender  que  seria  o  caso  de  simples  remessa,  sem  necessidade  de

pronunciamento  do  Tribunal  de  Justiça,  tendo  em  vista  que  o  presente

processo foi devolvido à comarca de Patos, por equívoco ocorrido na 2ª Vara

do Tribunal do Júri da comarca da Capital (fls. 1971/1973 – vol VII).

Nesta  Superior  Instância,  o  Procurador  de  Justiça,  Francisco

Sagres  Macedo  Vieira,  por  seu  Parecer  (fls.  1987/1999),  opinou  pelo

acolhimento do pedido formulado pelo Ministério Público de primeiro grau, com

remessa  dos autos  ao 2º  Tribunal  do  Júri  da  comarca da Capital,  eis  que

inexiste novo pedido de desaforamento ou razão para o não cumprimento do

acórdão que desaforou o julgamento para o Tribunal do Júri da comarca da

Capital.

É o relatório.

Desembargador João Benedito da Silva
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VOTO

Insta esclarecer, inicialmente, que os réus, em epígrafe, já foram

submetidos a julgamento perante o 2º Tribunal do Júri da comarca da Capital,

em razão de desaforamento anteriormente deferido (fls. 1222/1231 – vol IV).

Em  face  da  sentença  absolutória  em  relação  aos  acusados

Raimunda Cleonice  de  Mesquita  Sousa  e  João  Lustosa  de  Sousa (fls.

1361/1375 – vol V) foram interpostas Apelações Criminais, tendo a Câmara

Criminal deste Tribunal de Justiça, na sessão do dia 02 de setembro de 2014

(fls. 1506/1530 – vol V), dado provimento ao apelo ministerial para submeter os

réus  Raimunda Cleonice de Mesquita Sousa e João Lustosa de Sousa  a

novo Júri.

Após  o  processamento  dos  embargos  de  declaração,  recurso

especial, agravo em recurso especial, os autos foram devolvidos pelo Superior

Tribunal de Justiça ao juízo do 2º Tribunal do Júri da comarca da Capital que,

por equívoco (fl. 1933), remeteu-os a 1ª Vara Mista da comarca de Patos, onde

foi designada data para nova sessão do Júri (fl. 1959 – vol VII).

No  início  da  aludida  sessão  de  julgamento  (fls.  1971/1973),  o

Ministério Público requereu que os autos fossem remetidos para o 2º Tribunal

do Júri da comarca de João Pessoa, com o escopo de que aquela unidade

judiciária providencie a inclusão do feito em pauta de julgamento, por entender

que seria o caso de simples remessa, sem necessidade de pronunciamento do

Tribunal de Justiça, tendo em vista que o presente processo foi devolvido à

comarca de Patos, por equívoco ocorrido na 2ª Vara do Tribunal do Júri da

comarca da Capital (fls. 1971/1973 – vol VII).

Aduziu,  também, que a competência para o julgamento já fora

deslocada para a comarca de João Pessoa, e não houve o reaforamento nem

o  desaparecimento  da  situação  de  imparcialidade  inicialmente  existente  na
Desembargador João Benedito da Silva
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comarca de origem.

Pois bem. O instituto  do reaforamento consiste no retorno dos

autos  à  Comarca  original,  após  a  transferência,  por  desaforamento,  do

processo a ser julgado pelo Tribunal do Júri, quando cessada a razão original

determinante da modificação de competência. 

Não  se  admite,  no  entanto,  o  reaforamento  na  legislação

brasileira. Entretanto, a jurisprudência tem sido condescendente e, embora não

previsto em lei, autorizado o reaforamento, isto é, o retorno do feito à Comarca

de origem em situações excepcionais.

In  casu,  o  Ministério  Público  apresentou  pedido  de

desaforamento,  tombado  sob  o  nº  025.2011.004948-0/008,  que  foi  acolhido

pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, para deslocar o julgamento

dos acusados à comarca da Capital. 

Na decisão colegiada, restou consignado que:

“(…)  Infere-se  das  razões  expostas  pelo  órgão
Ministerial,  que  os  réus  possuem  forte  poder
intimidatório na região, tendo o crime em questão sido
decorrente de histórica e sangrenta briga familiar entre
os clãs Oliveira e Suassuna, aos quais pertencem a
vítima e os acusados. 

Extrai-se  dos  autos  que,  diante  do  quadro
minuciosamente  descrito,  de muito  amedrontamento,
não  há  nenhuma condição  para  a  formação  de  um
Corpo de Jurados seguro e apto para a realização, na
cidade  de  Patos-PB  e  circunvizinhas,  de  um
julgamento  adequado  dos  pronunciados,  apenas  de
acordo  com  a  prova  dos  autos  e  com  a  íntima
convicção  de  seus  integrantes,  existindo,  portanto,
dúvida quanto a sua imparcialidade.

Dados concretos foram apontados pelos requerentes,
a  exemplo  da  necessidade  de  substituição  da
delegada  que  incialmente  conduzia  a  investigação
policial, por estar a mesma sofrendo graves ameaças,

Desembargador João Benedito da Silva
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passando o caso a ser assumido pelo Grupo Tático
Especial – GTE.

Destacaram  ainda  os  requerentes,  dentre  outros,  o
depoimento  da  testemunha  ministerial  Maria
Jaqueline, a qual num primeiro depoimento, gravado,
narrou que vinha sofrendo sérias ameaças e que temia
por  sua  vida  (fls.  283/285),  sendo  que,  ao  depor
perante  o  Juiz  mudou  o  teor  de  seu  depoimento,
resultado de toda a pressão sofrida.

Segundo  consta  da  exordial,  as  ameaças  atribuídas
aos “Oliveiras”  não se restringiram,  no processo em
questão,  apenas  à  citada  testemunha,  alcançando
também  terceiros,  a  exemplo  de  Alania  Kardizia
Rodrigues  Silveira  (fls.  675-  Vol.III)  e  dos  policiais
Rafael  Dantas,  Miguel  Neto  e  André  Rabelo,  este
último delegado de polícia. 

Extrai-se também do pedido inicial que os acusados,
quando  não  ameaçam,  promovem  campanhas  para
denegrir  a  imagem  de  autoridade,  discorrendo,  in
verbis:  “...como  aconteceu  com  a  Magistrada  que
estava  presidindo  o  caso,  a  qual  foi  forçada  a  se
afastar,  conforme a decisão de fls.  920. Por sinal,  a
sua  substituta  legal,  da  mesma  foram,  também
averbou-se,  imediatamente,  'por  razões  de  foro
íntimo',  suspeita  para  funcionar  nos  autos  (vide
despacho de fls. 920-v).”

Dessarte, dúvidas não há de que o presente pleito de
desaforamento  deve  ser  deferido.  Restam
comprovados  nos  autos  exemplos  concretos  da
influência ameaçadora que detém os réus na região, o
que conduz à certeza de que, se agem assim contra
quem  poderá  levantar  provas  contra  sua  inocência,
quanto mais  em relação a  quem deterá o poder  de
decidir  suas  sortes,  proclamando a  decisão  final  da
ação penal a que respondem (...)” (fls. 1222/1231 -.vol
IV)

Analisando  as  razões  apresentadas  pelos  requerentes,  no

presente reaforamento (fls.  1974/1977),  verifica-se  a manifesta ausência  de

qualquer fato  novo ocorrido durante ou após o julgamento anulado,  tanto é

assim que sequer os réus tecem comentários sobre a temática, limitando-se a

dizer  que  na  Comarca  originária  não  mais  persistem  as  razões  que

determinaram o desaforamento.

Desembargador João Benedito da Silva



Desaforamento de Julgamento nº 0001415-34.2017.815.0000

Ademais, noticiam os requerentes, como fato novo, o julgamento

do réu Edmilson Nascimento da Silva na comarca de Patos. No entanto, não

demonstram conexão desse julgamento e o desaparecimento dos motivos que

alicerçaram o aludido desaforamento.

Ao  seu  turno,  conforme  asseverou  o  parquet,  não  houve  o

desaparecimento do risco da imparcialidade do corpo de jurados na comarca

de  Patos/PB,  em  razão  da  gravidade  dos  fatos,  da  periculosidade  dos

acusados, do alto poder de intimidação, bem como proximidade da comarca de

Patos/PB com a comarca de Catolé do Rocha/PB, palco principal do “banho de

sangue”, protagonizado pela família dos acusados e por seus rivais.

Dessa forma,  permanecendo íntegras as razões que justificaram

aquele primeiro desaforamento, não há como acolher o pleito da defesa.

Nesse sentido, posiciona-se a jurisprudência:

'HABEAS CORPUS'. PEDIDO DE DESAFORAMENTO
DE  JULGAMENTO  PARA  OUTRA  COMARCA.
TENDO  SIDO  CONCEDIDO  O  DESAFORAMENTO
DO JULGAMENTO, PELO TRIBUNAL DO JÚRI, PARA
OUTRA COMARCA, ANTE PEDIDO DO M.P., NÃO É
DE ATENDER-SE O PLEITO AGORA FORMULADO
PELA DEFESA, PARA QUE VOLTE O JULGAMENTO
A SER REALIZADO NA COMARCA DO CRIME OU
EM  OUTRA  PROXIMA,  POIS  SE  TEM  COMO
PERMANECENDO  INTEGRAS  AS  RAZOES  QUE
JUSTIFICARAM  AQUELE  PRIMEIRO
DESAFORAMENTO.
(HC  64000,  Relator(a):  Min.  ALDIR  PASSARINHO,
Segunda  Turma,  julgado  em  26/09/1986,  DJ  14-11-
1986 PP-22149 EMENT VOL-01441-01 PP-00172) 

TRIBUNAL  DO  JÚRI.  REAFORAMENTO.  -  A
CIRCUNSTANCIA  DE  A  PRONUNCIA  TER  SIDO
ANULADA E  PROFERIDA OUTRA,  MANTIDOS  OS
MESMOS  ACUSADOS,  NÃO  IMPORTA  A
DESCONSTITUIÇÃO  AUTOMÁTICA  DO
DESAFORAMENTO  DEFERIDO  AO  TEMPO  DA

Desembargador João Benedito da Silva
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PRIMEIRA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO E
"HABEAS  CORPUS"  CONHECIDO  COMO  PEDIDO
ORIGINARIO  E  INDEFERIDO.
(RHC  61734,  Relator(a):  Min.  SOARES  MUNOZ,
Primeira  Turma,  julgado  em  03/04/1984,  DJ  27-04-
1984 PP-06255 EMENT VOL-01333-01 PP-00083 RTJ
VOL-00109-03 PP-00979) 

Assim, assiste razão ao pleito ministerial no sentido de que o juízo

competente  para  o  julgamento  dos  acusados  Raimunda  Cleonice  de

Mesquita Sousa e João Lustosa de Sousa é o 2º Tribunal do Júri da comarca

da  Capital,  posto  permanecer  válida a  decisão  da  Câmara  Criminal  deste

Tribunal  de  Justiça,  nos  autos  do  Desaforamento,  tombado  sob  o  nº

025.2011.004948-0/008, ante a ausência de fato novo.

Ressalte-se,  ainda,  que o instituto do desaforamento é medida

excepcional e que causa tumulto processual, havendo maior restrição ainda

quando se trata de processo já julgado e, por alguma razão, anulado, hipótese

ora analisada, oportunidade em que somente é possível o desaforamento (ou

reaforamento) caso tenha ocorrido fato, durante ou após a sessão plenária de

julgamento,  hábil  a  ensejar  uma  das  hipóteses  de  cabimento  do

desaforamento, o que inocorreu na espécie.

Como  acima  demonstrado,  não  há  prova  nos  autos  de  que

desapareceram os motivos que ensejaram o pedido de deslocamento outrora

deferido.  Sendo assim, persiste a realidade fática espelhada nos autos, que

ensejou o desaforamento do julgamento para a comarca de João Pessoa.

Forte  em  tais  razões,  INDEFIRO  O  PEDIDO  DE

REAFORAMENTO  requerido  pela  defesa  e  ACOLHO  O  PLEITO

MINISTERIAL, para determinar a remessa dos autos ao 2º Tribunal do Júri da

comarca da Capital a fim de que nova sessão de Julgamento seja designada

para os réus Raimunda Cleonice de Mesquita Sousa e João Lustosa de

Sousa, com a maior celeridade possível. 

Desembargador João Benedito da Silva
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É como voto.

                 Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador

João  Bendito  da  Silva,  decano  no  exercício  da   Presidência  da  Câmara

Criminal,  relator,   dele  participando  os  Excelentíssimos  Senhores

Desembargadores   Márcio Murilo da Cunha Ramos e Arnóbio Alves Teodósio.

Ausente,  justificadamente,  o  Exmo.  Sr.  Des.  Carlos  Martins  Beltrão  Filho.

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Francisco Sagres Macedo Vieira,

Procurador de Justiça.

Sala  de  sessões  da  Câmara  Criminal  “Des  Manoel  Taigy  de

Queiroz  Mello  Filho”  do  Tribunal  de  Justiça  do Estado  da Paraíba,  aos 17

(dezessete) dias do mês de abril de 2018.

                      Des. João Benedito da Silva

                                        RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva


