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1. Introdução

Há, no processo civil norte-americano, instituto assemelhado ao desaforamento, previsto no
processo penal brasileiro (CPP (LGL\1941\8), art. 424). Trata-se do forum (non) conveniens, que
serve como elemento norteador do Juiz para, discricionariamente, fixar a competência para
determinada causa, quando ocorrerem certos pressupostos para sua incidência.

O que é o forum non conveniens, sua natureza jurídica, seu objetivo e suas hipóteses de incidência
são questões que serão analisadas neste estudo, em que também serão feitas comparações desse
instituto com hipóteses semelhantes existentes nos processos civil e penal brasileiros.
2. O desaforamento no processo penal brasileiro

O Código de Processo Penal (LGL\1941\8) prevê, nos processos da competência do tribunal do júri,
a figura do desaforamento do julgamento. Com efeito, assim determina o estatuto processual penal,
verbis:

"Art. 424. Se o interesse da ordem pública o reclamar, ou houver dúvida sobre a imparcialidade do
júri ou sobre a segurança pessoal do réu, o Tribunal de Apelação, a requerimento de qualquer das
partes ou mediante representação do juiz, e ouvido sempre o procurador-geral, poderá desaforar o
julgamento para comarca ou termo próximo, onde não subsistam aqueles motivos, após informação
do juiz, se a medida não tiver sido solicitada, de ofício, por ele próprio.

Parágrafo único. O Tribunal de Apelação poderá ainda, a requerimento do réu ou do Ministério
Público, determinar o desaforamento, se o julgamento não se realizar no período de 1 (um) ano,
contado do recebimento do libelo, desde que para a demora não haja concorrido o réu ou a defesa".

O desaforamento é hipótese de modificação da competência, 1porquanto significa a transferência da
competência do juízo originariamente competente para outro, quer por motivo de interesse à ordem
pública, quer porque há dúvida quanto à imparcialidade do juízo originariamente competente ou à
segurança do réu ou, ainda, pela não realização do julgamento no período de um ano, a contar do
recebimento do libelo-crime acusatório, desde que para referida demora não haja concorrido o réu
nem a sua defesa. 2No processo penal brasileiro o desaforamento tem incidência apenas nos
processos da competência do tribunal do júri, sendo inadmissível nos de competência do juízo
singular. 3

Essa modificação se verifica quanto à competência territorial ( ratione loci), 4isto é, da competência
determinada pelo lugar da infração. Mesmo assim, o desaforamento transfere a competência apenas
para o julgamento pelo tribunal do júri e não para os demais atos do processo. 5Não se trata de
desaforamento do processo, mas do julgamento.

O momento adequado para requerer-se o desaforamento é a partir do trânsito em julgado da decisão
de pronúncia. Não pode ser requerido antes porque somente depois da pronúncia é que se tem
certeza de que o réu irá a julgamento pelo tribunal do júri. 6Da mesma forma, é inadmissível durante
a instrução criminal, 7porque, como já dissemos, só se transfere o julgamento mesmo do réu pelo
tribunal do júri e não os demais atos de instrução processual. Realizado o julgamento, não é mais
possível requerer-se o desaforamento, 8salvo se, anulado o julgamento, sobrevierem fatos novos que
o justifiquem. 9
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