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EMENTA – PEDIDO DE DESAFORAMENTO DO JÚRI – 
HOMICÍDIO QUALIFICADO – GRANDE REPERCUSSÃO SOCIAL DO FATO – 
ALEGAÇÃO DE FALTA DE CONDIÇÕES DO JURI LOCAL PARA APRECIAR O 
FATO – IMPARCIALIDADE COMPROMETIDA – PEDIDO DEFERIDO.

A alteração do foro do julgamento é medida excepcional que se 
justifica somente quando haja risco concreto para o julgamento, seja pela parcialidade 
do júri, seja quanto à segurança do acusado.

A grande repercussão do fato, a divulgação pela mídia e os atos e 
manifestos públicos, considerando ainda, tratar-se de pequena cidade interiorana, 
certamente influenciam o julgamento pelo Tribunal do Júri e comprometem a 
imparcialidade dos jurados, devendo o julgamento ser deslocada para outra comarca.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os juízes da Seção 
Criminal do Tribunal de Justiça, na conformidade da ata de julgamentos, por maioria, 
deferir parcialmente o pedido de desaforamento para a Comarca de Três Lagoas, nos 
termos do voto do Des. Romero Osme Dias Lopes, vencidos o Relator e o Des. Carlos 
Eduardo Contar. Ausente, por férias, o Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques.

Campo Grande, 8 de julho de 2015.

Des. Romero Osme Dias Lopes – Relator designado



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

R E L A T Ó R I O

O Sr. Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva.

Trata-se de pedido de desaforamento formulado por Jesus David dos 
Santos, com base no art. 427, caput, do CPP.

O autor foi denunciado pelo delito capitulado no art. 121, 2.º, IV, do 
CP, que vitimou Rubens Kubota.

Sustenta a defesa que há dúvidas sobre a imparcialidade do tribunal 
popular. Para fundamentar a hipótese de incidência no mencionando dispositivo o 
requerido alega, em apertada síntese, os seguintes dados fáticos:

"I. Abaixo assinado contra o acusado, com 72 páginas contendo 
2.500 assinaturas;

II. Que, em uma estimativa aproximada, a cidade possui 15.000 
(quinze mil) cidadãos aptos a compor o conselho de sentença, sendo que 
destes, 2.500 (dois mil e quinhentos) já manifestaram, por meio do abaixo 
assinado;

III. Notoriedade da vítima na sociedade local e o fato de pertencer a 
uma família tradicional da comarca;

IV. Declaração de Vereador alegando que na cidade o acusado já foi 
“sentenciado”. 

Por isso, requer o desaforamento do julgamento para a Comarca de 
Campo Grande-MS.

A Juíza Presidente apresentou informações às fls. 166-167.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer (fls. 169-174), 
manifestou-se pelo desprovimento recursal, aduzindo que não foram atendidos os 
requisitos do artigo 427 do Código de Processo Penal.

V O T O

O Sr. Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva. (Relator)

Trata o presente caso de pedido de desaforamento do júri formulado 
por Jesus David dos Santos, qualificado nos autos, com base no art. 427, caput, do 
Código de Processo Penal.

O réu foi denunciado pelo delito capitulado no art. 121, 2.º, IV, do 
Código Penal, que vitimou Rubens Kubota.

Sustenta a defesa que há dúvidas sobre a imparcialidade dos jurados. 
Para fundamentar a hipótese de incidência no mencionando dispositivo a defesa do réu 
alega, em apertada síntese, os seguintes dados fáticos:

"I. A existência de um abaixo assinado contra o acusado contendo 
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2.500 assinaturas;
II. Que, em uma estimativa aproximada, a cidade de bataguassu 

possui 15.000 (quinze mil) cidadãos aptos a compor o conselho de sentença, 
sendo que destes, 2.500 (dois mil e quinhentos) já manifestaram, por meio 
do abaixo assinado;

III. Notoriedade da vítima na sociedade local e o fato de pertencer a 
uma família tradicional da comarca;

IV. Declaração de Vereador alegando que na cidade o acusado já foi 
“sentenciado”. 

O feito foi instruído com cópia do inquérito policial, da denúncia, da 
decisão de pronúncia (fls. 15 – 31), e de um  "abaixo assinado" endereçado ao 
Presidente da Câmara Municipal de Bataguassu-MS (fls. 35 – 152) e declaração firmada 
por Joaquim Lara Neto, Vereador na Comarca de Bataguassu (fl. 153), 

Dessa forma, sob a alegação de repercussão social, parcialidade do 
júri e ausência de segurança do acusado, a defesa formulou o presente pedido do 
desaforamento do julgamento.

Sobre o tema, a doutrina, em síntese, assenta o seguinte:

"É o deslocamento da competência territorial do Júri, para a 
comarca mais próxima, sempre que houver interesse da ordem pública, 
dúvida sobre a imparcialidade do Júri ou sobre a segurança do réu, ou 
quando, passado um ano do recebimento do libelo, o julgamento não tiver 
se realizado.

O desaforamento só é possível após o 'trânsito em julgado' da 
pronúncia do réu.

Interesse de ordem pública: quando a realização do Júri colocar em 
perigo a paz social, gerando distúrbios incontroláveis na comarca. Ocorre 
em casos polêmicos que envolvem questões raciais, preferência sexual, 
paixões políticas, etc.

Ameaça à segurança do réu: quando o crime despertou clamor 
popular e vontade de fazer justiça por meios próprios, gerando para o 
acusado risco de ser morto pela população local ou por familiares da 
vítima. Ocorre em crimes bárbaros, envolvendo, em regra, crianças ou 
emprego de abuso sexual.

Dúvida sobre a imparcialidade: ocorre quando o réu for pessoa 
querida ou odiada pela população local, ou quando há fundada suspeita de 
corrupção no corpo de jurados, de modo a colocar em risco a lisura do 
julgamento. Não se exige certeza, bastando meros indícios ou fundada 
suspeita de parcialidade, não devendo pairar qualquer dúvida sobre a 
justiça da decisão do conselho de sentença."1

O pleito não merece acolhida. 

Inicialmente, depreende-se dos autos que o delito ocorreu no dia 17 
de abril  de 2006, ou seja, há mais de 09 (nove) anos atrás. 

Consta da fl. 62 do presente feito, expressamente que:

1  RT, 603/436.  Curso de Processo Penal, FERNANDO CAPEZ, Ed. Saraiva, 2006, p. 651-652
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"CONSIDERANDO A FORMA TRUCULENTA E IMPRÓPRIA COM 
QUE A POLÍCIA MILITAR DE BATAGUASSU VEM IMPONDO AOS 
CIDADÃOS DESTA PACATA CIDADE;

CONSIDERANDO OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS NA CIDADE, 
DEMONSTRANDO INCOERÊNCIA E TOTAL DESPREPARO DA PM 
LOCAL EM RELAÇÃO AOS CIDADÃOS EM GERAL, EM ATOS 
ARBITRÁRIO E IMPENSADOS NUNCA VISTOS NESTA CIDADE, COMO 
A MORTE DE UM JOVEM HUMILDE NASCIDO E CRIADO NESTA 
CIDADE, QUE TEVE A SUA VIDA PRECOCEMENTE CEIVADA NUM AO 
INSANO E INJUSTIFICÁVEL PRATICADO POR POLICIAIS 
GRADUADOS DAQUELA CORPORAÇÃO. 

CONSIDERANDO QUE PAGAMOS IMPOSTOS PARA QUE A 
POLÍCIA MILITAR NOS DÊ SEGURANÇA, E NÃO INSEGURANÇA. 

CONSIDERANDO QUE A CIDADE ESTÁ VIVENDO UM 
VERDADEIRO CLIMA DE TERROR DEVIDO ALGUNS POLICIAIS 
INEXPERIENTES E SEM PREPARO PARA A FUNÇÃO QUE ESTÃO 
EXERCENDO, COM A COMPLACÊNCIA DO TENENTE GILDO QUE 
COMANDA A GUARNIÇÃO DA PM DESTA CIDADE, O QUAL É 
PERSONA NO GRATA PERANTE A COMUNIDADE, DEVENDO SER 
TRANSFERIDO DESTA URBE.

A COMUNIDADE NÃO AGUENTA MAIS TANTOS DESMANDOS, 
POR ISSO PEDEM SOCORRO ÀS AUTORIDADES CONSTITUÍDAS 
(Governador, Deputados, Vereadores, Prefeito, OAB, MP, JUDICIÁRIO, 
DIREITOS HUMANOS, etc) PARA QUE DÊEM UM BASTA NO ABUSO 
DE PODER DE ALGUNS POLICIAIS (PM) DESTACADOS NESTA 
CIDADE TOMANDO AS PROVIDÊNCIAS QUE O CASO REQUER, 
IMPONDO DE IMEDIATO NO MÍNIMO O AFASTAMENTO DO 
TRABALHO NAS RUAS DOS POLICIAIS SGT. DAVI E SGT. SANDRO, 
PARA QUE SEJAM RECICLADOS EM SUAS CONDUTAS, SEM 
PREJUÍZO DAS SANÇÕES PELOS ABUSOS OU INFRAÇÕES PENAIS 
CAUSADAS PELOS MESMOS. 

O PRESENTE DOCUMENTO É UM DESABAFO DE TODOS OS 
CIDADÃOS DE BATAGUASSU, DOS QUAIS UMA PARCELA ASSINA 
ABAIXO:..."

É provável que naquela época, as notícias veiculadas pelos meios de 
comunicação de forma informativa pudessem refletir no estado de ânimo da população 
local.

No entanto, é importante assentar que, para que haja embasamento 
de pedido de desaforamento, sob o fundamento de existir dúvida sobre a imparcialidade 
dos jurados, é preciso que haja nos autos do processo elementos efetivos e necessários 
para que se suscite essa suspeita. 

A jurisprudência já se consolidou acerca dessa temática, afirmando 
que as dúvidas devem ser sérias, sendo vedadas as suspeitas vagas. 

Nessa linha, Francisco Monteiro Rocha esclarece que:
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"A dúvida sobre a imparcialidade do júri deve ser séria e baseada em 
elementos suasórios convincentes, Não basta a presunção ou receio de que 
o júri afrontará a lei, para prejudicar ou beneficiar o réu. Urge que o 
arguente demonstre evidências de que o julgamento está comprometido 
mesmo pela imparcialidade dos jurados.2" 

No presente caso, deve ser ponderado que, entre a ocorrência do 
crime e a realização do Júri ainda prevista já decorreram mais de nove anos, lapso 
temporal que certamente não se coaduna com a alegada existência de eminente clamor 
popular, ou parcialidade dos jurados.

O mesmo deve ser dito acerca da cópia do "abaixo 
assinado/manifesto"(fls. 35-152), lavrado em 18 de abril de 2006, portanto, não se 
tratando de prova nova, tendo sido apresentado como elemento de prova acerca das 
razões apresentadas pela defesa, como forma de obstaculizar indevidamente a 
tramitação processual.

Alias, após consulta realizada no SAJ, da ação penal originária 
(Autos n.0000062-11.2007.8.12.0026), extrai-se que o julgamento perante o Tribunal do 
Júri, que estava aprazado para o dia 15/05/2015, foi redesignado o para o dia 22/07/2015 
às 9 horas, sendo incabível portanto, novo atraso na tramitação do feito, por ofensa ao 
princípio da celeridade processual insculpido no inciso LXXVIII do art. 5.° da CF.

Assevero que o longo lapso temporal decorrido entre o ilícito e a 
presente ocasião, fez com que os fatos já não estejam mais na memória de boa parte da 
população, o que não respalda a alegada parcialidade do Juri, razão pela qual entendo 
inexistirem razões plausíveis para o acolhimento da pretensão recursal. Aliás, é evidente 
que a lista de jurados certamente já sofreu modificações.

De outro lado, a manifestação pessoal e isolada  do Vereador 
Joaquim Lara Neto (fl. 153), firmada em 01/06/2015, isto é, 15 dias antes da 
interposição deste pedido de desaforamento, também não possui o condão de dar 
margem de segurança da veracidade, por se tratar de declaração desamparada de 
qualquer contraditório, de modo a retirar do juízo natural a competência para o 
julgamento do caso, visto tratar-se de singela opinião pessoal acerca de fatos ocorridos 
há quase uma década atrás.

Sendo assim, para afastar a regra do artigo 70 do Código de Processo 
Penal (consubstanciado na norma constitucional do artigo 5º, XXXVIII, da Constituição 
da República Federativa do Brasil) é necessária a ocorrência de fatos concretos e 
devidamente comprovados nos autos, pois o desaforamento é medida excepcional. 

Acrescento que a Juíza Presidente do Tribunal do Júri, através das 
informações de fls. 166-167, informou que o feito teve a tramitação retardada por conta 
de 4 episódios isolados, mas que inexiste excepcionalidade alguma apta a dar respaldo 
às razões defensivas, in verbis:

“Trata-se de ação penal de competência do Tribunal do Juri, 
2 ROCHA. Francisco De Assis do Rego Monteiro. Curso de Direito Processual Penal., Rio de Janeiro: 

Forense, 1999, p. 751, apud Hélio Tornaghi.
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proposta contra Jesus David do Santos, policial militar, em que se objetiva 
a apuração do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV), que 
vitimou Edgar Júnior Freire.

Segundo narrado na denúncia, ocusado, ao atender uma ocorrência, 
teria disparo três tiros contra a vítima (dois dos quais a atingiram), porque 
não atendia por ela a ordem de rendição. 

O processo seguiu seu trâmite regularmente, com a prolação de 
pronúncia do acusado em 19/07/2010, não sendo interposto recurso 
daquela decisão.

O magistrado titular desta Vara à época, Cássio Roberto dos Santos, 
declarou-se por suspeito em 01/09/2010.

Relatado o processo, fora designada data para julgamento em 
plenário, pela magistrada titular da Vara, Daniela Endrice Rizzo, em 
03/10/2012. 

Após, em 19/04/2013, aquela magistrada declarou-se por suspeita 
para condução do feito, cancelando a sessão de julgamento designada para 
o dia 25/04/2013.

Encaminhados os autos ao substituto legal, Alessandro Leite Pereira, 
este também apontou sua suspeição, sendo, então, pelo Presidente do 
Tribunal de Justiça, desembargador Joenildo de Souza Chaves, designada 
esta magistrada para presidência do processo, em agosto de 2014.

Recebidos os autos, fora por mim designada data para julgamento, 
para o dia 25/02/2015. Porém, em razão de pedido da defesa, por motivo de 
doença da advogada, fora redesignada a sessão de julgamento para o dia 
15/05/2015, ocasião em que também não se realizou a reunião em virtude 
da patrona do réu estar cumprindo penalidade administrativa, suspensa de 
suas atividade e, uma vez que a comunicação somente chegou ao 
conhecimento desta Juíza na semana de julgamento, não houve tempo hábil 
para intimação do denunciado para indicação de novo patrono, razão pela 
qual fora novamente redesignada sessão plenária para o dia 22/07/2015.

(...)
... com não fora possível identificar qualquer das situações previstas 

nos artigos 427 e 428 do CPP, pois afora a repercussão que crimes dessa 
natureza tem em pequenas comunidades como a ora em testilha, com 
publicações de reportagens em imprensa e movimentação da população em 
busca de justiça, não sobreveio qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos 
jurados ou quanto à segurança do acusado. 

Ademais, conforma ainda assevera a Magistrada: 

"Infere-se dos autos, apenas que, de um lado que a vítima era pessoa 
de família conhecida na localidade, enquanto o acusado, policial militar, 
também possui algum conhecimento na cidade, sem que revelado qualquer 
situação de prejuízo a ele se realizado o julgamento pela própria 
comunidade3” 

E a Procuradoria-Geral de Justiça, ao emitir parecer, também 
asseverou no mesmo sentido: 

3 Informações de fls. 166-167.
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"No caso a defesa alega que há imparcialidade do júri em face da 
suposta animosidade social. A nosso sentir não ocorreu o permissivo 
processual para gerar o desaforamento, pois não há nada concreto que 
comprove a real imparcialidade do júri. 

É evidente que todo crime gera em maior ou menor escala um clamor 
social. Na verdade o cometimento de um delito atinge a espinha dorsal dos 
valores sociais, mas para autorizar o deslocamento da competência 
territorial é necessária uma total alteração de ânimos.

Para configuração do desaforamento deve ocorrer total 
comprometimento da tranquilidade no desenvolvimento normal dos atos 
processuais do júri. De acordo com Bento de Faria “não basta, portanto, o 
simples medo, que muitas vezes, para os espíritos fracos, cria perigos 
inexistentes”. (Código de Processo Penal, 2ª Ed. São Paulo, Record, 1960, 
v.1,2,3.)4"

Nesse sentido, aliás, já se manifestou o Supremo Tribunal Federal:

"A Turma, por maioria, indeferiu habeas corpus em que se pleiteava 
o desaforamento do julgamento de pronunciado, pelo juízo da comarca de 
Hidrolândia/GO, em razão da suposta prática de homicídio de Vereador. A 
impetração requeria que o júri fosse realizado na capital, porquanto a 
vítima fora a mais votada daquela municipalidade. Alegava que, por ser o 
voto secreto, não haveria como saber “se o jurado sorteado para o 
conselho de sentença era ou não eleitor da suposta vítima, ou vinculado de 
alguma forma com a sua coligação”. Inicialmente, assentou-se que o 
desaforamento constituiria medida excepcional de modificação da 
competência e que, para ser determinado, dever-se-ia comprovar, de forma 
inequívoca, um dos seguintes motivos: a) interesse da ordem pública; b) 
dúvida sobre a imparcialidade do júri e c) temor quanto à segurança 
pessoal do acusado. Em seguida, asseverou-se a ausência, na hipótese sob 
apreço, de qualquer das razões mencionadas. Ressaltou-se doutrina 
segundo a qual não seria motivo suficiente para o desaforamento a 
situação de a vítima, ou agressor, ou ambos, serem pessoas conhecidas no 
local da infração, o que, certamente, provocaria o debate prévio na 
comunidade a respeito do fato. Assim, a situação deveria ser considerada 
normal, pois seria impossível evitar que pessoas famosas, ou muito 
conhecidas, ao sofrer ou praticar crimes, deixassem de despertar a 
curiosidade geral em relação ao julgamento. Vencido o Min. Marco Aurélio 
que deferia o writ por julgar recomendável o deslocamento para a comarca 
mais próxima. Considerava que a vítima seria político local, mais votado 
por duas eleições, que a escolha do corpo de jurados poderia recair sobre 
seus eleitores, e que o Município, aparentemente, não seria de grande 
proporção.5" HC 103.646/GO, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 
28.8.2010 (HC-103646).

Diante disso, meras suposições não devem dar margem ao 

Audio

4 Parecer – fl. 171.
5 Informativo n.º 598 do STF – 03/09/2010

http://www.radiojustica.jus.br/radiojustica/programacao!listarAudioRelacionado.action?menuSistema=mn325&entity.id=126480
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desaforamento. Destaco os seguintes julgados que corroboram esse entendimento:

"PEDIDO DE DESAFORAMENTO JÚRI AMPLA DIVULGAÇÃO DA 
IMPRENSA E MANIFESTAÇÃO POPULAR SUSPEITA DE 
PARCIALIDADE DOS JURADOS AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA 
NECESSIDADE DA MEDIDA PEDIDO INDEFERIDO.

A ampla divulgação do fato pela imprensa e por manifestação 
popular não basta, só por si, para justificar o desaforamento. O destaque 
dado pela imprensa e por manifestações populares constituem 
procedimento usual. Ausente a excepcionalidade dos fatos concretos a 
indicarem a ocorrência de uma das causas legais previstas no artigo 427 do 
Código de Processo Penal, as meras suposições da defesa não autorizam a 
concessão da medida, ademais, informa a juíza singular, que há segurança 
suficiente para realização do julgamento." 6

"JÚRI - DESAFORAMENTO. O desaforamento pressupõe quadro 
que revele impróprio o julgamento na comarca em que cometido o crime, 
sendo relevantes as informações prestadas pelo juiz presidente do Tribunal 
do Júri." 7 (destaquei)

"EMENTA: DESAFORAMENTO DO JÚRI. SUPOSTA 
ANIMOSIDADE ENTRE FAMILIARES DO AUTOR E DAS VÍTIMAS, 
ANUNCIADA PELO REQUERENTE PARA JUSTIFICAR O PEDIDO. 
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MANIFESTAÇÃO DO JUIZ SEM 
CORROBORAR A EVIDÊNCIA DO FATO, DEIXANDO A CRITÉRIO DO 
TRIBUNAL DELIBERAR O QUE ENTENDER MAIS CONVENIENTE. 
CLAMOR PÚBLICO NATURAL EM VIRTUDE DE HOMICÍCIO 
VITIMANDO DOIS JOVENS DA COMUNIDADE, AMENIZADO COM O 
TRANSCURSO DO TEMPO (14 ANOS). FALTA DE COMPROVAÇÃO DAS 
HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. Nos delitos da competência do Tribunal 
do Júri, conforme os artigos 427 e 428 do Código de Processo Penal, 
alterados pela Lei nº 11.689, de 09.06.2008, é admissível o desaforamento 
do julgamento para outra comarca de mesma região, de preferência as mais 
próximas, quando houver interesse da ordem pública, dúvida sobre a 
imparcialidade dos jurados ou a segurança pessoal do acusado, ou se o 
acúmulo de serviço impossibilitar que a sessão seja realizada no prazo de 
seis meses a contar do trânsito em julgado da decisão de pronúncia, sem 
contribuição da defesa, tudo isso devidamente evidenciado pela parte 
interessada.8"

"PEDIDO DESAFORAMENTO DA DEFESA - IMPARCIALIDADE 
DO JÚRI E COMOÇÃO SOCIAL - ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS - 
INDEFERIMENTO. (TJ-MS - Pedido de Desaforamento: 33558 MS 
2009.033558-4) - DESAFORAMENTO REQUERIDO PELA DEFESA - 

6 TJMS, Desaforamento nº  2011.035657-8/0000-00 - Des. Relator Dorival Moreira dos Santos. Seção 
Criminal.
7 STF. HC 93939/MG. Relator Ministro Marco Aurélio. Julgamento: 21/10/2008. Órgão Julgador: 
Primeira Turma.
8 TJ/RN – Processo: 2008.007944-9 - Data: 01/10/2008 - Órgão Julgador: Tribunal Pleno – Pedido de 
Desaforamento - Relator: Des. Caio Alencar
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IMPOSSIBILIDADE - MEDIDA DE CARÁTER EXCEPCIONAL - DÚVIDA 
QUANTO À IMPARCIALIDADE DO JURI - AUSÊNCIA DE PROVA 
CONCRETA - RELEVÂNCIA DA OPNIÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRO 
GRAU -PEDIDO INDEFERIDO. A inexistência de elementos concretos 
capazes de produzir receio sobre a imparcialidade do júri afasta a hipótese 
de desaforamento, medida excepcional. A opinião do magistrado de 
primeiro grau tem enorme relevância quando da verificação da necessidade 
do desaforamento, em se considerando a sua proximidade com os fatos e 
elementos probatórios do feito."

 

Por derradeiro, no que pertine à alegação de que "6,0 dos jurados 
possíveis assinaram o manifesto10", esclareço que cabe à defesa, por zelo, informar o 
ocorrido à Magistrada Presidente, acerca das incompatibilidades. As causas de 
impedimento ou suspeição no Tribunal do Júri são feitas oralmente e devem ser 
declaradas pelo Juiz Presidente do Tribunal. Para dar início ao trabalho do júri deve ter, 
no mínimo, 15 jurados (art. 463, CPP) e para esse número levam-se em conta os jurados 
declarados suspeitos, impedidos ou incompatíveis. A par disso, há a possibilidade de 
recusa de jurados, imotivadamente, até três para cada parte, nos termos do art. 468 do 
Código de Processo Penal.

Portanto, caso haja, com base em elemento concreto nos autos do 
processo, algum jurado em situação de suspeição, situação que não veio na sede deste 
procedimento, há os mecanismos legais supracitados, no entanto, como dito, desde que 
demonstrado de forma concreta, não bastando mera alegação.

Assim, diante desses elementos, não há como falar de risco quanto à 
parcialidade do júri tampouco quanto à segurança do requerente, pelo que deve ser 
afastado pedido de desaforamento que, como já mencionado, é medida excepcional, 
quando demonstrado concretamente essa necessidade.

Diante do exposto, com o Parecer, indefiro o presente pedido de 
desaforamento.

O Sr. Des. Romero Osme Dias Lopes (1º Vogal):

Peço venia ao e. Relator para dele divergir a fim de conceder o 
desaforamento pleiteado.

Consta dos fatos que, no dia 17 de abril de 2006, o suplicante, 
estando em serviço policial, quando atendida a uma ocorrência de violência doméstica 
(briga de casal), percebeu que o agressor havia encurralado sua mulher em local ermo.

Lá chegando, a equipe policial, após constatar a veracidade dos fatos, 
avistaram Edgar Júnior Freire, a vítima, de posse de uma faca, ameaçando a todo tempo, 

9 TJ-MG - Desaforamento Julgamento: 10000140125949000 MG.
10 Petição inicial de fl. 05.
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sua companheira Regiane Benite Camilo de morte, dizendo que iria matá-la caso os 
policiais se aproximassem.

Na sequencia os policiais verbalizaram a Edgar que se acalmasse e 
soltasse sua companheira, contudo, a vítima que estava alterada e violenta, investiu 
contra o requerente (sargento David) ferindo-o no braço esquerdo com uma facada. Na 
ocasião o policial atirou duas vezes em direção as pernas da vítima, logrando êxito em 
alveja-lo com um tiro, mas que mesmo assim, tornou a investir contra o requerente, que 
não viu outra alternativa senão desferir-lhe um tiro no tórax, que culminou na morte da 
vítima. 

Os policiais ainda prestaram socorro a vítima, levando-o rapidamente 
até a Santa Casa local, entretanto, ao ser transferida para Três Lagoas, não resistiu e 
morreu.

O fato gerou grande repercussão naquela pequena cidade, 
fomentando uma opinião de censura contra o requerente protagonizada de diversas 
formas, tais como na mídia local, autoridades municipais e até o então presidente da 
Seccional da OAB de Bataguassu, sendo que, todas elas, em tendenciosas manifestações 
deixaram emergir sua repulsa contra a figura do requerente. 

Constou da peça defensiva:

"O ápice desse movimento condenatório caracterizou-se por meio de 
abaixo-assinado contendo 72 (setenta e duas) páginas e escandalosas 2.500 
(duas mil e quinhentas) assinaturas (fls. 265 e 337) anexas aos autos.

Para que se tenha idéia da dimensão quantitativa do manifesto, de 
acordo com dados emitidos pelo Tribunal Superior Eleitoral, o município 
de Bataguassu, possuía na ultima eleição (2014) 16.420 (dezesseis mil 
quatrocentos e vinte eleitores). E sabido que, para exercer o direito de voto, 
a idade mínima é de 16 (dezesseis) anos, enquanto que, para ser jurado, são 
necessários 18 (dezoito) anos completos. Logo, em uma estimativa 
aproximada, a cidade possui 15.000 (quinze mil) cidadãos aptos a compor o 
conselho de sentença, seno que destes, 2.500 (dois mil e quinhentos) já 
manifestaram, por meio do famigerado abaixo-assinado, sua predisposição 
condenatória. Ou seja, para 16.666% (dezesseis, sessenta e seis por cento) 
da população apta à composição do conselho de sentença, o requerente já 
está condenado.

(...)

Portanto, é fácil a conclusão matemática de que,  cada 6.0 jurados 
possíveis, 01 deles apôs sua assinatura no tal documento (abaixo-assinado). 
Ademais, a matemática, que se encontra na seara das ciências exatas não 
admite desvios ou sofismas, inclui ainda a lúcida constatação de que as 
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pessoas que ali apuseram suas grafias, por vezes ecoando nas praças, ruas, 
encontros sociais e outros tantos eventos, influenciam outras tantas não 
quantificáveis precisamente, de maneira que resta impossível exercer, neste 
caso, justiça, senão 'justiçamento'.

Orgulhando-se em ter assinado um documento por título 'justiça 
juninho' (fls. 751), milhares de pessoas compartilharam a sanha 
condenatória com outros moradores de Bataguassú, e é pra combater esse 
'justiçamento' que se invoca o artigo 427 do Código de processo Penal.

No caso em tela, não há dúvida sobre a impossibilidade de se julgar 
com imparcialidade este caso, porquanto a certeza de parcialidade 
condenatória, afinal, 6,0 dos jurados possíveis assinaram o manifesto, 
deixando claro o seu juízo de valor.  (destaque nosso)"

Assim, não resta dúvida alguma sobre a parcialidade dos jurados no 
presente julgamento. Pode-se dizer que o requerente já está pré-julgado e condenado 
pela população local da pequena cidade de Bataguassu. 

Resta pergunta como se proceder ao julgamento justo e imparcial do 
requerente diante do quadro apresentado? Impossível.

Não há outra coisa a fazer senão deferir o pedido de desaforamento 
para outra comarca, isenta de julgamento pré-concebido e de vícios de parcialidade que 
maculem a decisão, a fim de que se tenha um julgamento justo.

Para tanto, o julgamento deverá ser desaforado para a Comarca mais 
próxima, no caso, Três lagoas.

Por todo exposto, contra o parecer, dou provimento ao recurso para 
deferir o desaforamento para a Comarca de Três Lagoas.

O Sr. Des. Carlos Eduardo Contar (2º Vogal):

Acompanho o voto do Relator.

O Sr. Des. Dorival Moreira dos Santos (3º Vogal):

De acordo com o voto do 1º vogal.

O Sr. Des. Manoel Mendes Carli (4º Vogal):

Acompanho o voto do 1º vogal.
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O Sr. Des. Ruy Celso Barbosa Florence (5º Vogal):

Acompanho o voto do 1º vogal.

O Sr. Des. Francisco Gerardo de Sousa (6º Vogal):

Acompanho o voto do 1º vogal.

D E C I S Ã O

Como consta na ata, a decisão foi a seguinte:

POR MAIORIA, DEFERIRAM PARCIALMENTE O PEDIDO DE 
DESAFORAMENTO PARA A COMARCA DE TRÊS LAGOAS, NOS TERMOS DO 
VOTO DO DES. ROMERO OSME DIAS LOPES, VENCIDOS O RELATOR E O 
DES. CARLOS EDUARDO CONTAR. AUSENTE, POR FÉRIAS, O DES. LUIZ 
GONZAGA MENDES MARQUES.

Presidência do Exmo. Sr. Des. Dorival Moreira dos Santos
Relator, o Exmo. Sr. Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva.
Tomaram parte no julgamento os Exmos. Srs. Des. Luiz Claudio 

Bonassini da Silva, Des. Romero Osme Dias Lopes, Des. Carlos Eduardo Contar, Des. 
Dorival Moreira dos Santos, Des. Manoel Mendes Carli, Des. Ruy Celso Barbosa 
Florence e Des. Francisco Gerardo de Sousa.

Campo Grande, 08 de julho de 2015.
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