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EMENTA 

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. TRIBUNAL 

DO JÚRI. DESAFORAMENTO DEFERIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. EXISTÊNCIA DE 

DÚVIDA QUANTO À IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.  

DESLOCAMENTO PARA COMARCA DA CAPITAL. POSSIBILIDADE. ANÁLISE DO CASO 

CONCRETO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO 

CONHECIDO. 

– O Superior Tribunal de Justiça, na esteira do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, 

tem amoldado o cabimento do remédio heróico, adotando orientação no sentido de não mais admitir 

habeas corpus substitutivo de recurso ordinário/especial. Contudo, a luz dos princípios constitucionais, 

sobretudo o do devido processo legal e da ampla defesa, tem-se analisado as questões suscitadas na 

exordial a fim de se verificar a existência de constrangimento ilegal para, se for o caso, deferir-se a 

ordem de ofício. 

– Correta, na hipótese em testilha, a decisão do Tribunal de origem, que, com base em fatos concretos, 

deferiu o desaforamento do processo em razão da existência de dúvida quanto à imparcialidade do júri, 

tendo em vista que o crime cometido causou forte comoção na comarca de origem, tendo sido relatado 

o temor do corpo de jurados em compor o conselho de sentença, salientando que, conforme o Parquet 

local (fl. 500), o paciente comanda organização criminosa que controla o tráfico de drogas na 

comunidade e determinava o assassinato de traficantes concorrentes e outras pessoas que ameaçavam 

a continuidade dos negócios ilícitos do grupo. 



– A jurisprudência desta Corte Superior sedimentou-se no sentido de que o desaforamento do processo, 

com sua transferência para a comarca da capital não afronta o art. 427 do CPP, tendo em vista que a 

escolha da nova comarca deve ser feita levando-se em conta o caso concreto, não havendo 

obrigatoriedade de se remeter o feito à comarca mais próxima. 

Habeas corpus não conhecido. 

 

DO ACORDÃO 

 

Há dois enfoques principais que podem ser dados neste relatório quanto ao tema desse trabalho, 

porém apenas o segundo será tomado como tema do presente documento. Primeiramente, o caso trata 

da utilização do Habeas Corpus como substitutivo do Recurso Ordinário e a relação dessa situação 

com a jurisprudência sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal. O segundo ponto, é  

O acórdão, assim como demonstrado pela Ementa, trata do pedido de Habeas Corpus impetrado 

pelo réu contra a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. A contestação, no 

caso, se dá pela requisição de desaforamento ter deslocado o processo para a comarca de Fortaleza e 

não de uma das cidades mais próximas. Fato que, segundo a defesa do impetrante, é descabido pela 

ausência de fundamentos idôneos para o deferimento da medida. Assim, o impetrante requer que o 

julgamento ocorra na comarca de origem ou na comarca mais próxima. 

A argumentação da Relatora e dos Ministros que seguem seu voto para o não provimento do 

Habeas Corpus e para a manutenção do Desaforamento do caso para a Comarca da Capital e não a 

Comarca mais próxima é baseada na repercussão geral que os fatos cometidos pelo impetrante tiveram 

sobre a comunidade de origem. Desse modo, o pedido de desaforamento é conduzido pela 

periculosidade dos agentes que teve efeitos na postura de diversos jurados – chegando ao ponto de 

pedirem a exclusão de seus nomes da lista de jurados, caso o fosse a julgamento. 

O desaforamento, como questionado pela parte, poderia tomar lugar em uma das comarcas 

vizinhas em vez da comarca original. Contudo, a atuação do grupo criminoso causou forte influência 

em diferentes comarcas dos arredores, o que ainda não sanaria o imbróglio que o desaforamento visava 

alcançar: a possibilidade da parcialidade no julgamento. Tal preocupação pode ser claramente vista 

pelo trecho da decisão tomada pelo Tribunal de origem: 

“Como toda medida de exceção, a mutatio fori só pode ocorrer em casos onde 

motivos legais estejam objetivamente comprovados, de molde a justificar a 

derrogação da competência normal de julgamento. 



No caso dos autos, evidencia-se, pelas peças neles contidas, o fundado receio 

sobre a imparcialidade dos jurados como determinante do desaforamento do 

julgamento. 

[...]. 

Nesse contexto, onde se vislumbra motivo relevante que compromete a 

imparcialidade dos jurados, por medo de represálias por parte dos demais 

membros da organização criminosa, firmo o convencimento de que a permanência 

dos julgamentos na comarca de origem é medida que, além de temerária, diante 

das evidências analisadas, resultaria em um julgamento eivado de parcialidades, o 

que ora se pretende evitar.” 

 

Dessa maneira, a escolha pela mutação de competência do Tribunal se vê extremamente 

relevante para o prosseguimento do processo dentro um Tribunal do Júri que esteja plenamente capaz 

de receber o caso. A manutenção do processo no local original estaria ferindo o princípio do Devido 

Processo Legal. 

  

DO DESAFORAMENTO 

 

O desaforamento é um instrumento processual que estava elencado no artigo 424, artigo 

anterior que tratava do desaforamento antes da modificação no texto do código realizada em 2008 pela 

Lei nº 11.689. Hoje, a matéria é tratada de forma mais abrangente e pormenorizada na Seção V do CPP 

que contempla os artigos 427 e 428. 

Segue a redação dos artigos:   

Art. 427.  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) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11689.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11689.htm#art1


    § 2o  Sendo relevantes os motivos alegados, o relator poderá determinar, fundamentadamente, a 

suspensão 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) 

        Art. 428.  O desaforamento também poderá ser determinado, em razão do comprovado excesso 

de serviço, ouvidos o juiz presidente e a parte contrária, se o julgamento não puder ser realizado no 

prazo de 6 (seis) meses, contado do trânsito em julgado da decisão de pronúncia. (Redação dada pela 

Lei nº 11.689, de 2008) 

        § 1o  Para a contagem do prazo referido neste artigo, não se computará o tempo de adiamentos, 

diligências ou incidentes de interesse da defesa. (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008) 

        § 2o  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. (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008) 

O texto do artigo 428 traz mais uma inovação para o instituto que agora também poderá ser 

determinado pelo excesso de serviço do Tribunal do Júri, anteriormente não estava tão claro a 

movimentação do processo por demora no Parágrafo Único do art. 424. Essa utilização do 

desaforamento agora está diretamente ligada à preservação do direito das partes e ao respeito à 

devida duração do processo. Desse modo, o desaforamento que estaria intrinsecamente derivado do 

princípio do devido processo legal por assegurar a garantia de um tribunal imparcial para o 

julgamento, a partir da Lei nº 11.689 abarca novas utilizações. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Contesta-se, apesar de tudo, a relação do desaforamento e o princípio do juiz natural. Estaria 

esse instituto violando tal princípio? A doutrina majoritária afirma que não, pois trata-se de um dos 

remédios processuais que estão à disposição do Tribunal para que seja garantida, assim como 

disposto no artigo, a imparcialidade do júri, a integridade das partes ou o interesse público. Assim, 

não haveria rompimento de princípios, mas a adequação do processo para que os princípios sejam 
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garantidos e respeitados. O desaforamento não se qualifica como julgamento de exceção, como se 

pode argumentar. Conforme coloca Ada Pellegrini:  

A imparcialidade do juiz, mais do que simples atributo da função jurisdicional, é vista 

hodiernamente como seu caráter essencial; e, em decorrência disso, a "imanência do juiz 

no processo", pela completa jurisdicionalização deste, leva à reelaboração do princípio do 

juiz natural, não mais identificado com um atributo do juiz, mas visto como pressuposto 

para a sua própria existência. Eis, assim, a naturalidade do juiz erigida em qualificação 

substancial, em núcleo essencial da função jurisdicional. 

Pode-se ver, segundo esse pensamento, que o desaforamento estaria apenas corroborando 

diretamente com o princípio do juiz natural. Raciocínio complementado posteriormente pela autora 

mais afrente nesse mesmo texto:  

“Não violariam, ao contrário, o princípio as modificações da competência, imediatamente 

aplicadas, contidas em leis regularmente promulgadas; nem as substituições previstas em 

lei, os desaforamentos, ou a prorrogação da competência, desde que não atribuídas a 

faculdades discricionárias, mas realizadas dentro do que estritamente vem previsto em 

lei.”  (Grifos nossos) 

Por fim, vale lembrar o argumento utilizado pelo impetrante ao requerer o julgamento na 

comarca de origem ou comarca mais próxima. Nota-se que o art. 427 refere às comarcas vizinhas como 

preferenciais, não sendo obrigatórias à escolha do Tribunal. A decisão tomada pela Relatora, portanto, 

contempla de maneira ímpar o julgado. 
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