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: CARLOS GUEDES NASCIMENTO 

EMENTA 

PENAL. PROCESSUAL. DESAFORA,\IENTO. COMARCAS 
VIZII\1L\.S. JULGAMENTO NA CAPITAL. RECURSO ESPECIAL. 

1. Todo acusado te:rp. o direito de ser processado e julgado no lugar do 
fato. Esta é a regra. E o princípio do Juiz naturaL 
2. Deslocar o julgamento do acusado para outro lugar - Comarca ou tenno 
próximo - é providência excepcional admitida pelo CPP. Art.424. 
3. Persistentes os motivos ensejadores. como neste caso. resolve-se 
deslocando o julgamento para a CapitaL 
4. Recurso conhecido e provido para. refonnando o Acórdão recorrido. 
determinar o desaforamento da Ação Penal n'" 786/96 para a Comarca de 
Belém. Capital do Estado do Pará. 

ACÓRDÃO 

Vistos. relatados e discutidos estes autos. acordam os Ministros da Quinta 
Turma do Superior l"ribunai de Justiça, na conformidade dos votos ~ das notas taquigráficas a 
seguir. por unanimidade. conhecer do Recurso e lhe dar provimemo para reformar o Acórdão 
recorrido e detenninar o desaforamento do julgamento da Ação Penal nO 786/96 para a Comarca 
de Relém/PA. Votaram com o Relator, os Srs. Ministros Felix Fischer, Gilson Dipp e José 
Arnaldo. 

Brasília-DF. 13 de abril de 1999. (data do julgamento) 

~ 
MINISTRO JOSÉ ARNAl.DO, Presiàente 

---r;;~Tnr -==- - ~ = ., 
MINISTRO EDSON VIDIGAL, Relator 

STJ 

1 7 MAIO 1999 
Data do DJ. 
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: JANIO ROCHA DE SIQUEIRA 
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LUIZ ALBERTO DE ABDORAL LOPES 
: CARLOS GUEDES NASCIMENTO 

RELATÓRIO 

O EXMO. SR. MINISTRO EDSON VIDIGAL: Quanto aos policiais. teriam 

chegado em três ônibus. Seriam, portanto, uns duzentos. Os sem terra, mais de mil. Mas há 

divergência nessa conta. Unanimidade mesmo só quanto ao número de monos, dezenove ao 

todo. 

o confronto foi na beira da estrada PA-150, na altura da "Curva do S", em 

Curionópolis, no sul do Pará - região explosiva, segundo o Ministério Público. tantas são as 

demandas e os conflitos pela posse da terra. 

No Fórum de Bragrança por exemplo, são ajuizadas. em média, cinco Ações 

Possessórias por ano. No Fórum de Marabá. cinqüenta. 

Diz que o declínio do garimpo em Serra Pelada e a incapacidade do Projeto 

Carajás para absorver tanta mão de obra agravaram a situação, tomando a -vida mais dificil no 

lugar. 

Resultado foi aquele pipoco" - tiros de fuzis. de metralhadoras. de escopetas, de 

re\'ólveres, dezenove sem terra mortos; dezenas de outros feridos. 

Isto foi há dois anos, precisamente em 17 de abril de 1996. 

A sentença de pronúncia alcançou cento e cinqüenta e quatro policiais militares, 

maIS três civis - os primeiros por homicídio (CP, Art. 12 I, III e IV) e os civis por lesões 

corporais (CP. Art. 129 c/c o Art.29). 

Achando que a ordem pública em Curionópolis está irremediavelmente 

comprometida, o Ministério Público estadual pediu, na forma do CPP, Art.42~. que o Tribunal 

de Justiça do Estado transferisse o julgamento dos acusados para a Comarca da Capital. 

Dos fundamentos expostos na petição, destaco: 
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'·Quase a totalidade dos policiais militares que estão sendo 
acusados neste processo, continuam exercendo suas funções normalmenre. no 
mesmo local. Representam parcela significariva, preponderante da Segurança 
Pública dos Alunicipios de Curionópolis, Eldorado dos Carajás, Paraupebas. 
},,{arabá, e outrus .i.\1unicípiO.'i. Os réus representam quase 50% do contingente da 
Polícia lWilitar dos Municípios supracitados. Jamais um jurado, pessoa do povo, 
pertencente a comunidade local, iria poder julgar com tranqüilidade. com 
imparcialidade. um policial militar que é o responsável pela segurança do 
próprio jurado. As pessoas porventura sorteadas para fazerem parte do Conselho 
de Sentenç'a, certamente se sentiriam pressionadas pelos réus Policiais Militares. 
e até pelos integrantes do Movimento dos Sem-Terra. que tem uma atuação muito 
marcante na região. 

Outro fato importante que não podemos deixar de levar em 
consideração. é o perigo de vida que algumas testemunhas desse processo estão 
passando. Essas testemunhas estão ameaçadas de morre, foram obriKadas a sair 
da regiãu e vivem sob proteção policial. Trafa-se de mais umfato sign{ficatiro do 
comprometimento da ordem pública na Comarca de Curionópolis. Caso o 
julgamento desse processo seja fracionado. podendo se prolongar por vários dias 
e até meses. dnido a enorme quantidade de réus a serem submelidos a decisão do 
Tribunal do Júri. obviamente a segurança das testemunhas será prejudicada se o 
julgamento ocorrer em Curionópolis. ( .. ) 

Diante desses fatos, a providência necessária a ser tomada não 
pode ser outra. a não ser o desaforamento do julgamento, para a Comarca da 
Capital. de acordo com o previsto no art, .f2.f do Código de Processo Penal. onde 
possa refletir-se a verdadeira opinião do Conselho de Sentença. sem intimidação. 
sem pressão de quem quer que seja. ,. 

Instados a se manifestarem sobre o pedido de desaforamento do processo. (Fls. 

40/45). três dos defensores dos acusados ratificaram integralmente as razões do Ministério 

Público estadual (lIs. 47/49). 

Outro advogado. representando o acusado Cel. PM Mário Colares Pantoja. acatou 

em parte mas achando melhor que o julgamento fosse mesmo em Marabá. Disse. à fI. 46: 

"0 MP continua a ver fantasmas neste processo Lendo 
atentamente o pedido de desajoramento, notamos que as questões levantadas não 
passam de meras presunções e temor. Poder-se-ia. até certo ponto. admirir uma 
influência ou parcialidade na comarca originária do feito dado o resumido 
numero de habitantes, não se podendo. entretanto. generalizar tal jàto de forma 
que atinja toda a região sul do Pará, principalmente quando ali exiSle uma 
cidade e comarca como Marabá, que há tempos abrangia como seu o vilarejo de 
Eldorado. ( .. ) Vê-se pois. que da forma como foi colocada a questão. violenta o 
principio da proximidade da comarca, para o desaforamento, deve ser a mais 
próxima, e que () exclusãu das mais próximas deve ser fundamenrada .. 
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Os dois últimos negaram concordância à possibilidade do pretendido 

desaforamento (fls. 50/56). chegando um deles a afirmar que "a defesa arriscaria dizer. que nào é 

a ordem pública o seu maior interesse - referindo-se ao ~lP Estadual -, pois se assim o fosse ou 

se o caso o exigisse. o douto Juiz do feito teria cuidado alempadamente (sic) (ele quis dizer -

"em tempo ". possivelmente). e independentemente da vontade das panes. E, não é agora que irá 

reconhecer um fato que jamais existiu." Finaliza assim: ·· ... emendemos que na Capital temos a 

mídia e o conforto. mas em Curionópolls, temos a verdade. para um julgamento justo." 

Por sua vez, o Juiz que cuida, originariamente. do caso informou que já presidiu 

mais de uma centena de audiências, realizando interrogatórios, inquirição de testemunhas, 

audiência de publicação de sentenças de pronúncia, nos Municípios de Curionópolis. Marabá e 

Paraupebas, todas no Estado do Pará e que nunca soube de manifestações sindicais. ou de 

panidos de extrema esquerda. em apoio ou repúdio aos militares ou aos integrantes do :\1ST. 

Demonstrou, em suma, sua insatisfação com a pretensão do :\finistério Público estadual, (fi. 60). 

Já o Procurador de Justiça do Estado falou assim: 

"Elaborando-se um cotejo enrre as razões expostas na peça 
preambular e aquelas constantes das manifestações dos advogados e do Afl'vf. 
Juízo Proci!ssante, nos posicionamos pela rula/ procedência das primeiras. haja 
vista que, cumu bi!m acentuado pelo estudioso representante do 'parque!', nesle 
particular, os réus sào policiais militares ainda atuando quase que na sua 
totalidade junto ao Município de Curion6polis. assim como nos arredores deste. 
e, por ria de conseqüéncia, d(fh:ilmente Si!riam julgados com imparcialidade e 
isençào de ânimo por parte dos jurados que imegram u Conselhu de Sentença. 

C.) 
Em que pese, portanto, a exigência de optar-se pela C.'omarca mais 

próxima au distrito da culpa. queremos crer q1le. no caso 'sub examen', hão que 
ser consideradus. primordialmente, os fatos arinentes ao Processo, onde há um 
númerO elevado de réus a serem julgados e o espírito conflituoso reinante na 
Comarca de origem nãu autoriza a apri!ciação da causa pelo Tribunal do Júri 
Popular local. 

Atente-se ainda para a infra-estrutura apresentada na Capital. 
cunfi'untando-se com as limitações naturais existentes nas Comarcas do Interior 
do Estado, citando-a apenas como um/ato de ordem prática. 

'In casu·. o falo de não ser a Capital a comarca mais próxima 
aquelas de origem. não obsta o desafàramenw. sendo mister, no entanto. que o 
pedido esteja devidamente fundamentado. o que ora se atesta. (..) 

A prop6sito, é de comezinha sabença que todos os Municípios, 
sedes ou nãu das Comarcas, localizados nas regiões sul e sudeste do Pará, se 
ressenrem com problemas iguais aos que cifligem por ora a Comarca de 
Curionópolis. patrocinados pela conSTante " feroz 11lta pela posse da terra e, 
\'ic~hmdo na busca dessa imparcialidade ~ segurança, são excluídas essas 
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Comarcas, uma U lima, vindo a chegar d Capifal paraense, local único, por suas 
caraclerísticas. ~'om condições para sediar o julgamento que ora se pleiteia seja 
desajorado, em que pese nãu ser ela a mais próxima. ,. ~tls. 70/72) 

o Tribunal de Justiça do Estado do Pará.. por maioria de votos, atendeu. 

parcialmente, ao pedido do :'.1inistério Público estadual. mandando que o julgamento dos 

acusados seja feito em Marabá ç não em Belém, CapitaL Eis aqui a Ementa: 

--PENAL PRUCESSUAL DESAFo.RAlfENTo. DO. PRo.CESSU
CRIME. A QLE RESPo.NDEM o. CURo.NEL PM MiRIO Co.LARES PANTOJA 
E o.LTRo.S. DA Co.MARCA DE CURIUSÓPULIS PARA A COMARCA DE 
BUÉI,[ PEDIDa FaRMALi7.ADo. PELO. SR PRaMaTOR DE J("~T1ÇA_ 
PRELIMINAR DE SUSPENMo DO. PRo.CESSo. PARA APURAR-SE A 
VERACIDADE Do.S ARGUMENTo.S DO PEDIDO, PRELIMINAR REJEITADA. 
NO. ,I,fÉRITo. A COMARCA DE }'fARAB.i DISPÕE DE Co.NDiÇÕES DE 
SEGL'RANÇA PARA A REALIZAçla DO. .JULGA.\JENTo. Das ACUSADas 
PELa JÚRI fOCAL A PAR DA PRo.UHIDADE DE ELDo.RADU Das 
CARAJÁS. LOCAL DO CRIME. INocaRRE EM .IIARABÁ. ATUAc;.oJU DE 
GRUPUS E'L'LTADo.S. PELA REPERCUSSÃO. DO CASO, ASSIM. 
EVIDENCiAM-SE A GARANTIA DA INTAGIBILIDADE DAS TESTEMUNHAS E 
A LlfPARCULIDADE DOS JURADOS DESFORHIENTU PRUVIDa EM 
PARTE. PAR4 QCE O PROCESSO ENFOCADO FIQLE AFETO AO. TRIBUNAL 
DUJL'RI DEI1'RAB.4. DESTE ESTADa. "Itl. 75j 

Daí este Recc.:::io Especial (CF, art. 105. lU. "a" e "c") em que o Ministério 

Público estadual do Pará alega afronta ao CPP, Art. 424 mais dissídio jurisprudencial já que a 

decisão atacada estaria em conrronto com julgados deste STJ e do STF. Sustenta, ainda. que a 

decisão recorrida ao reconhe;:er a impossibilidade de um julgamento justo e imparcial em 

Curionópolis não considerou. :";0 entanto, que em Marabá subsistem os mesmos empecilhos que 

ensejaram o pedido de desalo:;"2...11ento. 

Contra-razões às tls. 1011105. 

Admitido o Recurso, subiram os autos a esta Corte. 

O Ministério P:iblico Federal, nesta Instância. é pelo provimento do Recurso (fls. 

1141123). 

Relatei. 
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VOTO 

O EXMO. SR. ~U;l;ISTRO EDSON VIDIGAL; Senhor Presidente. pretende o 

Ministério Público estadual do Pará., ora recorrente, que os acusados. policiais militares c civis, 

envolvidos na morte de dezenove trabalhadores acampados, sob a liderança do Movimento dos 

Sem Terra, na beira da estrada PA-150, sejam julgados pelo Tribunal do Júri da Capital e não 

em Curionopólis, onde - segundo alega - não há condições para um veredicto imparcial, "isentos 

de interesses, paixões ou senTimentos outros que não se afinem com os objetivos da Justiça" (FI. 

06) 

o Tribunal de Justiça atendeu, mas só em parte, deslocando o caso para a 

Comarca de Marabá. Vejamos aqui trechos do voto condutor da decisão: 

·'.Vão podemos deixar de caracterizar Curionópolis, como núcleo 
urbano, servido por índices razoáveis de população, construção civil, 
estabelecimenfos de ensino, comerciais e rurais, estando os jurisdicionados em 
ordem. 

Tais condições sócio-culturais autorizam o recrutamento ótimo de 
contingentes de recursos humanos para o Conselho de Jurados, mesários 
eleitorais e Conselhos Tutelares. 

Ocorre que, no caso, por ser processo que envoh·e numerosos 156 
(cento e cinqüenta e seis) réus, o local de julgamento do Júri, há de conter espaço 
com assentos para todos os réus, além de espaço para os cidadãos e imprensa, 
sala e.specia! para separar as testemunhas. a fim de que uma não ouça o 
depoimento da outra. Semelhante, espaço para u força pública prewntiva, 

Ora, espaço dessa magnitude pode ser oferecido pelos Tribunais 
do Júri de Belém e :vfarabá, (.,,) 

Com eleito, kfarabá é a Comarca mais próxima. dotada de núcleo 
urbano semelhante ao de Belém, sendo centro tradicional de convergência das 
populações atuais do Sul do Pará, antigos Termos e Distritos Judiciários daquela 
progressiva Comarca. onde a imparcialidade do Júri. o conhecimento dos fatos 
através da imprensa e relevisão, a segurança das testemunhas e dos jurados estão 
em melhores condiç'ões de preservação, em razão da maior densidade 
demográfica. dispondo de local para o julgamento dos 156 (cento e cinqüenta e 
seis) réus. 

1. . .) 
Em relação à prestação de serviços de policiamento, por parte de 

vários acusados, em j,farabá, é evidente que serão afastados desse serviço, por 
seus superiores hierárquicos, para comparecerem ao julgamento d{) Júri. 
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Por ser a Comarca de maior densidade demografica, daquela 
Região. não tendo os jurisdicionados repromdo o serviço dos mesmos até a 
presente data. não há duvidar-se da imparcialidade do Júri e da infangibilidade 
das Testemunhas. Estas poderão garantir o seu comparecimento do Júri, del'ido à 
convergência de transportes, na região para a citada Comarca. 

Em face dos aspectos supra examinados. defiro em par/e o 
desaforamento. devendo o julgamento ser reulizado pelo Tribunal do Júri de 
Jlarabá ,. (jls. 83/85) 

De outro lado. insiste o Ministério Público local em levar o julgamento para a 

Comarca de Belem. Eis aqui as sua razões: 

.IA decisão tomada pelas Egrégias Câmaras Criminais Reunidas 
do Tribunal de Justiça do Pará, contrariou de forma inequívoca o art. -12-1 do 
Código de Processo Penal. Dispõe referido artigo, que se o interesse da ordem 
pública o reclamar, ou houver dúvida quanto à imparcialidade do Júri ou sobre a 
segurança pessoal do réu, a requerimento de qualquer das parres, poderá o 
Tribunal de Apelação desaforar o julgamento para a comarca ou termo mais 
próximo, onde não subsistam aqueles motivos. 

A contrário sensu, decidiu o Tribunal de Justiça do Estado do Pará 
adotar como critério norteador, exclusivamente a questão geográfica. ou seja, a 
comarca mais próxima, deixando de levar em consideração se naquela comarca 
para onde estava sendo deslocada a comperéncia, subsistiam os motivos que 
ensejaram o desaforamento, em contraposição a que tem decidido outros 
/ribunais. 

(.) 
Para que esse Colendo Tribunal possa melhor entender a 

grandade da situação referida tomemos como exemplo a Comarca de Bragança 
(região nordeste do Pará, situada a 230 Km de Belém) e as Comarcas de Marahá. 
Curionópolis e Paraupebas (regiões sudeste e sul do Pará, situada.'" a 600 Km. 
aproximadamente. da capital do Estado). Enquanto na primeira dão entrada 
apenas 5 (cinco) ações possessórias em média por ano. nas demais esse número é 
peio menos vinte vezes maior. Constam nos autos (doc. às fls. 07/30 dos autos). 
certidões expedidas pelos cartórios das Comarcas de Marabá. Curionópo/is e 
Paraupebas, com a discriminação das diversas ações possessórias propostas nos 
úlrimos anos, onde podemos comi/atar a dimensão do conflito jimdiário existente 
no Sul do Estado do Pará. (..) 

A absoluta totalidade dos réus Policiais Militares responsáveis 
pela morte dos 19 integrantes do }.,fST pertencia ao -10 Batalhão de Policia .i1ilitar 
de .\1arabá, onde permanecem até hoje. ConSTituem-se exceções os casos daqueles 
que foram transferidos para outras localidades. l/ma parcela desses policiais 
militares. em forno de 35% (Írinta e dnco por cento), está subordinada mais 
diretamente à IDa Companhia Independente de Polícia Militar de Paraupebas, 
distribuídos nos ;\{unicípios de Curionópolis. Eldorado dos Carajás. Canaã dos 
C arajás e Paraupebas. 

Quase a totalidade dos policiais militares acusados no processo, 
continua exercendo suas !unçoes normalmente, no mesmo local. Representa 
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parcela significativa preponderante da Segurança Pública dos Municípios de 
Curionópolis, Eldorado dos Curujas, Paraupebas, JJarahá, e outros ~rwunicípios 
vizinhos. As pessoas porventura sorteadas para jazerem parte do Conselho de 
Sentença, certamente se sentiriam pressionados pelos réus Policiais /Uilitares, e 
até pelos integrantes do Movimento dos Sem-Terra. que têm uma atuação muito 
marcante na região, fato esse público e notório, amplamente divulgado pela 
imprensa nacional e estrangeira. 

Outro fato importante que nào podemos deixar de levar em 
consideração. é o perigo de vida que algumas testem1lnhas desse processo estão 
passando. Essas testemunhas estão ameaçadas de morte. foram obrigados a sair 
da região e virem sob proteção policial concedidas pelo Estado. Trata-se de mais 
um fato significativo do comprometimento da ordem pública e da falta de isenção 
do julgamento nas Comarcas mais próximas e na Comarca de Curionópolis. 

Caso o julgamento desse processo seja fracionado, podendo se 
prolongar por "árias dias e até meses, devido à enorme quantidade de reús a 
serem submetidos à decisão do Tribunal do Júri, obviamente. a segurança das 
testemunhas será prejudicada se o julgamemo ocorrer em Curionopólis ou em 
J1arabá. "(fls. 90/95) 

o desaforamento é providência absolutamente excepcionaL A regra é o 

julgamento do acusado no lugar dos fatos. 

Admite o CPP. 

Art. -124. Se o interesse da ordem pública o reclamar, ou houver 
dúvida sobre a imparcialidade do júri ou sohre a segurança pes.wal do réu. o 
Tribunal de Apelação, a requerimento de qualquer das partes ou mediante 
representaçào do Juiz, e ouvido sempre o Procurador Geral, poderá desaforar o 
julgamemo para a Comarca ou termo próximo, onde não subsistam aqueles 
motims, após informações do Juiz, se a meàida não liver sido solicitada por ele 
própno. 

c.) 

A jurisprudência predominante no Supremo Tribunal Federal pode ser 

demonstrada. em resumo, com estas decisões: 

··JURl DESAFORAMENTO DEFlNIÇlo DO LOCAL 
Tanto quanto possível, o desaforamento deve ocorrer para a 

Comarca contigua ao distrito da culpa. O critério da proximidade deve nortear a 
decisào do Tribunal. 

Constatada a existência de faiOs conlrários à realização do júri 
nas Comarcas vizinhas, cumpre proceder ao deslocamento para aquela que 
realmente assegure a almejada infangibilidade do julgamento, - inteligência do 
artigo -12-1 do Código de Processo Penal. 

rJ1inistro .Marco Aurélio, STF. HC 69.311-RN. DJU 25.09.92, pág. 
16.183). 
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HC JLRI DESAFORAME:\TO PARA .J CAPITAL DO ESTADO 
AMPLA DEFESA. PENDÊNCIA DE RECC'RSO CD.'TRA A PRONÚNCIA. 

O desaforamento do julgamenro, obs12.'"t·odos os pressupostos do 
art. -124 do CPP. deve dar-se para a Comarca mais próxima, devendo ser 
fundamentada sua eventual exclusão. O desaforamento pressupõe esteja o 
processo pronto para ser submetido ao Tribunal do Júri, sendo, por isso. 
premalUro seu deferimento se pendente de recurso conlra a pronúncia. 

(.IIinistro limar Galvào, STE HC 69.6-1f-PA. DJU 19.03.93, pág. 

IIABEAS CORPUS. DESAFORAME:\TO CÓDIGO PENAL, 
ARTI2I, § 2'. I e IV c/c o ART. 29 DO CP. DESAFORAMENTO FEITO DA 
COMARCA DE SANTA MARlA DO SUAÇUI P,-\RA BELO HORlZONTE. 
ALEGAÇÃü DA POSSIBILIDADE DE O JULGAMENTO REALIZAR-SE EM 
COMARCA ,L-\JS PRÓXIMA, CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ART. 424. 

Sa aplicação do Art. 424 do CPP husca-se resguardar a ampla 
de.fesa do rdu. a par de um julgamento isento. 

Em matéria de desaforamento o STF possui juri!Jprudéncia assente 
no sentido de que o desaforamento, quando necessário. deve dar-se para a 
Comarca mais próxima do distrito da culpa, onde não subsistam os motivos que o 
delerminam. 

A indicação de Comarca mais distanle deve ser fundamentada. 
São cabe, desde logo, desaforar o julgamento para a Comarca da 

Capital se exiSlem outras Comarcas mais próximas do distrito da culpa, inclusive 
algumas cidades populosas onde os motivos de influência política ou econômica 
do réu neio sdo de presumir-se . 

. Ya I:Wécie, ao decidir, ao Corre mineira já afez tendo presentes as 
informações dos juizes das Comarcas mais próximas do distrito da culpa, todos, 
por motivos diwrm'i_ manifestando-se pela incon\'eniéncia de desafogar o 
julgamento para a respectiva Comarca. ou por falta de condições, ou pela 
existência dos mesmos inconvenientes apontados na Comarca de origem. 

Xo caso concreto, não se pode ler o Acórdão wmo 
desfundamemado. ao excluir as Comarcas mais próximas para o desaforamento. 
Situação distinta da quefoi examinada no HC nO 65.278-MG. 

São cabe aqui discutir a prova e o merecimento das informações 
dos juizes sobre a matéria. A Corte luça!. mais próximu dos 1,lIos e das 
circunstâncias. está em melhores condições de apreciá-los no interesse superior 
da administraçclo da Justiça. Certo é, entretanto, que. na espécie. não é de ver 
decisão conlrâria à lei. nada aconselhando. destarte. cassar o aresto impugnado. 
Habeas Corpus indeferido. 

rJlinistro 1'V'ér; da Silveira, STF HC nO 69.898-MG. DlU 08.04.94, 
pág.7227). 

Aqui no STl, nesta Eg. 5<1 Turma. sob minha relataria: 

PE.\"AL. PROCESSUAL DESAFORA~\fLVTo. 



RESP 'v' ~05076 - PA - VOTO - tls. 5 

J. Havendo dúvidas quanto a imparcialidade dos jurados e a 
segurança dos Réus, justifica-se o desaforamento. (CPF, Art.-I2-1). Hipótese 
destes autos. 

2. 1..) 

3. Agravo reRimento não provido. 
IAgrReg no AI n' 39.521-9-MG. Julgamento em 10.11.93.) 

RECURSO. ESPECIAL. PEDIDO. DE DESAFo.RAMENTo. 
CIDADES PRÓXIMAS NÃO. RECo.MEVDADAS PELA INFLUÊNCIA 
ECo.N6MICA, Po.LÍTICA E FAMA DE VIo.LÊNCIA DA FA_I1ÍLJA DO. RÊU 
JULGADO. QLE. DE Fo.R.'M SUCINTA E BASEADO. NAS I.YFo.RMAÇÕES 
RECEBIDAS '>!ARCA o. JULGAMt."NTO PARA A CAPITAL. DECISÃO. 
DEVIDAMENTE ,l1o.TlVADA. IRRECo.NHECIDA LYFRINGÊXCIA DO. ART 
424 DO. CPP, 

1. Se o aresto recorrido se funda nas manifestações de origem. que 
não só pleitearam o desaforamento mas igualmente não recomendaram as 
comarcas vizinhas que poderiam levur o réu a Júri. correta a decisão recorrida 
que determinou que tal sefaça na Capital. 

2. Desnecessidade de se alongar na fundamentação se se reporta a 
lais informações. não servindo a via eleita para, sopesando-se as provas. escolher 
outra Comarca. que não aquela apontada como a ideal para a sessão do Tribunal 
Fopular. 

3. Recurso Especial não conhecido. 
(Jlinisfro Anselmo Santiago, (f' Turma. RESP nO 81.199·MG, DJU 

16,02,98). 

Todo acusado. portanto, tem o direito de ser julgado pela autoridade judiciária 

competente no lugar dos fatos que deram causa à acusação. O seu direito de defesa é tão amplo 

que. não havendo, no lugar dos fatos, condições para um julgamento sereno e imparcial. admite

se. excepcionalmente, que a autoridade judiciária competente possa ser outra, de outro lugar. 

InescondíveL nos autos, que a Comarca dc Marabá. indicada pelo Tribunal de 

Justiça do Estado para ser o lugar do julgamento dos acusados pela morte dos dezenove 

trabaihadores rurais. não oferece as condições imprescindíveis para que o Tribunal do Júri se 

reúna serenamente e, livre de quaisquer intimidações c constrangimentos. possa proclamar, 

imparcial. seu veredicto. 

Curionópolis e :\.farabá estão na mesma geografia de conflitos pela posse da terra. 

Sào freqüentes ali os atos de violência contra trabalhadores rurais. De um lado, o MST -

Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. De outro, muitos fazendeiros e suas milícias 

pani,:uiares. Todos cobrando do Poder Público ações concretas nessa questão fundiária. 

Informa o Ministério Público estadual que. não faz muito, dois líderes do :\1ST 

l"or::...'11 mortos na região. O Exército foi mobilizado para desarmar os beligerantes e isso 

_-...ss=>"'--__ 
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reacendeu, de algum modo, a tensão e o medo. Em contrapartida, muitas valentias arrefeceram. 

A intranqüilidade e a insegurança restam evidentes, uma vez que o c:-imc praticadQ revoltou toda 

a população local. e principalmente os integrantes do MST. que clamam por Justiça. 

Afinna-se. ainda. que em razão do clima tenso e de medo na região é visível o 

constrangimento dos jurados. baqueados no ânimo indispensável a decisão de tinne 

imparcialidade. Sobre o tema, .Y1agalhães Noronha: 

ás fls. 90/95): 

'?v'ão se confimdem (as dúvidas sobre a imparcialidade do Júrij 
não se confundem com os casos de sU5peifa dos julgadores. Referem-se a causas 
ambientais, de pressão, adesão ou influência e também de a coação ou violência 
moral. cabalas. indignação popular em relação ao réu ou circunstâncias 
decorrentes da posição social da vitima ou do acusado". 

É nesse sentido a notícia trazida pelo Ministério Público neste Recurso Especial. 

"Tornou-se rotina no AIunicípio de Marabá. integrantes do 
j,fovimento dos Sem Terra - MST reali:=arem man!festações populares, onde 
arrastam multidões de trabalhadores rurais. Essas manifestações visam 
pressionar o Governo Federal a agilizar o processo de reforma agrária e a 
liberação de crédito agrícola. A'ormalmenIe. os Sem Terra fazem caminhadas 
pelas rodovias, passeatas nas cidades, imerditam estradas, ocupam prédios 
públicos. (...) 

Por outro lado, os fazendeiros também não deixam de realizar 
manifestações públicas, como carreatas, passeatas, enfim. uma série de 
alividades cobrando providências das autoridades con::;tituídas quanto à onda de 
inmsões de terras que proliferam no sul do Estado. Também é comum eles 
Fazerem protesros contra o descumprimento de ordens judiciais de reintegração 
de posse. O ambiente acima relatado nào se restringe a Marabá e Curionópolis 
mas a fodas a5 Comarcas do sul do Estado. (FI. 96). 

"\"ão conheço do Recurso sob o alegado dissídio jurisprudencial. tão-somente 

porque não atende as exigências legais e regimentais. O ilustre representante do Ministério 

Público estadual limitou-se à transcrição de Ementas e. à exceção do Acórdão atacado, não 

trouxe a íntegra dos julgados que deveria apresentar em confronto. 

'\'ão obstante, está claro que o Tribunal de Justiça do Pará decidiu contrariando a 

jurisprudência predominante na Suprema Corte e neste Superior Tribunal de Justiça. 

O Recurso merece ser conhecido por negati\"3 de lei federaL Isto porque o Código 

de Processo Penal. Art. 424. "que objetiva um julgamento distante de qualquer fato que possa 

causar a parcialidade do corpo de jurados", (FL 120), foi claramente ofendido. 
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Assim. conhecendo na forma estabelecida pela Constituição Federal, Art. I 05. 1II. 

"a", dou provimento ao Recurso Especial para, reformando o Acórdão recorrido, determinar o 

desaforamento do julgamento da Ação Penal nO 786/96 para a Comarca de Belém, Capital do 

Estado do Pará. 

É o voto. 
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QUINTA TURMA 
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Pauta: 13 1 04 1 1999 JULGADO: 13/0411999 

Relator 
Exrno. Sr. Min. EDSON VIDIGAL 

Presidente da Sessão 
Exmo. Sr. Min. JOSÉ ARNALDO DA FONSECA 

Subprocurador-Geral da República 
EXMO. SR. DR. EITEL SANTIAGO DE BRITO PEREIRA 

Secretário (a) 
JUNIA OLIVEIRA C. R. E SOUSA 

RECTE 
RECDO 
ADVOGADO 
ADVOGADO 
ADVOGADO 
ADVOGADO 
ADVOGADO 
ADVOGADO 

AUTUAÇÃO 

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 
MARIO COLARES PANTOJA E OUTROS 
AMERICO LINS DA SILVA LEAL 
ELOISA ELENA SEGTOWICK DA S SOVANO E OUTRO 
JANIO ROCHA DE SIQUEIRA 

: VANDIR PRADO SILVA 
LUIZ ALBERTO DE ABDORAL LOPES 
CARLOS GUEDES NASCIMENTO 

CERTIDÃO 

Certifico que a egrégia QUINTA TURMA ao apreciar o processo 
em epígrafe, em sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte 
decisão: 

A Turma, por unanimidade, conheceu do recurso e lhe deu 
provimento para reformar o acorda0 recorrido e determinar o 
desaforamento do julgamento da Acao Penal n. 786/96 para a Comarca 
de Belem/PA. 

Votaram com o Relator os Ministros Felix Fischer, Gilson Dipp 
e Jose Arnaldo. 

o referido é verdade. Dou fé. 
Brasília, 13 de abril de 1999 

SE~fíRIO(A) 


