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CORREIÇÃO PARCIAL. SUPOSTA INÉRCIA DO
JUÍZO  PROCESSANTE  DA  AÇÃO  PENAL.
PEDIDO  DE  OITIVA  DE  TESTEMUNHA  NÃO
APRECIADO. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO
DE  AUDIÊNCIA  DESIGNADA.  DECISÃO
PROFERIDA  PELO  CORRIGIDO.  EXERCÍCIO
REGULAR  DA  JUDICATURA.
PREJUDICIALIDADE.

Inobservada  inércia  ou  omissão  na  conduta  do
magistrado no exercício da judicatura e tendo o
pedido do Corrigente sido analisado, inclusive de
modo fundamentado (art.  93, IX da CRFB), não
há  qualquer  respaldo  fático  ou  jurídico  para  a
procedência da Correção Parcial.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados;

A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado
da Paraíba, por unanimidade, em JULGAR PREJUDICADA A CORREIÇÃO,
NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

Cuida-se  de  Correição  Parcial manejada  por  José  Edvaldo

Albuquerque de Lima,  por  intermédio  do Bel.  Carlos Antônio Rodrigues

Ribeiro, contra alegado ato da MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Regional de

Mangabeira, nos autos da ação penal nº. 0017740-97.2014.815.2002.
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Em  sua  exordial  (fls.  02/07),  o  Corrigente  relatou  ser  réu  na

referida ação penal, na qual foi denunciado pela prática dos crimes previstos

nos artigos 288, 317 e 321, todos do Código Penal.

Alude  ter  sido  denunciado  com  base  em  escutas  telefônicas

ambientais no interior de seu gabinete de trabalho e no seu veículo particular,

bem como de uma suposta reunião, datada de 21.11.2010, determinada pelo

requerente a sua antiga servidora, Maria Devânia Tavares dos Santos, na qual

deveriam  comparecer  08  (oito)  advogados  e  o  assunto  seria  tratar  da

continuidade do valor de propina pago por aqueles ao Juiz antecessor, o Dr.

Antônio Sérgio Lopez.

Sobre  a  matéria,  sustenta  que  a  peça  acusatória  inicial  veio

desacompanhada  de  prova  pré-constituída,  inexistindo  qualquer  áudio  das

conversas da servidora com os advogados marcando a citada reunião, apesar

de ela estar com seu telefone interceptado.

Por esse motivo, e havendo designação de audiência de instrução

e julgamento para o dia 11 de abril do ano corrente, o Corrigente requereu em

petição, protocolada no dia 23.03.2016, que a magistrada chamasse o feito à

ordem para suspender a audiência e juntar mídia com o áudio dos telefonemas

da referida servidora para os supostos advogados e a oitiva de todos eles em

Juízo.

Acontece que a citada petição encontrar-se-ia conclusa até a data

do  ajuizamento  da  presente  correição  parcial  (11.04.2016),  apesar  de  ter

despachado  outro  pedido,  protocolado  no  dia  17  do  mesmo  mês  e  ano.

Ademais, afirma que seu advogado esteve no dia 29 de março no cartório da 3ª

Vara Regional de Mangabeira onde foi  informado que a magistrada não iria

decidir pois já tinha audiência marcada.

Desembargador João Benedito da Silva
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Ratifica que, à luz do princípio da verdade real, deveria ser o feito

chamado à ordem para que, em Juízo, os advogados citados na denúncia e o

Juiz Dr. Antônio Sérgio Lopez venham confirmar, ou não, os fatos aludidos pelo

Parquet na peça acusatória inicial, pois, do contrário se evidenciaria um grave

prejuízo à defesa do Corrigente.

Sublinha  que  cabe  ao  magistrado  decidir  nos  autos,  seja

deferindo ou indeferindo o pedido, o que não pode é permanecer silente de

maneira a causar prejuízos a parte, motivo pelo qual pleiteia, por intermédio da

presente correição parcial, em sede de liminar, a suspensão da audiência de

instrução e julgamento e, no mérito, a determinação para que a magistrada

aprecie o pedido formulado nos autos.

Instruiu o caderno processual com documentos (fls. 08/20).

Solicitadas informações, a magistrada atuante no Juízo de Origem

relatou que o pedido já  se encontra decidido nos autos,  trazendo cópia da

decisão à fl. 57.

Pedido de liminar indeferido às fls. 59/59v.

A douta  Procuradoria  de  Justiça  exarou parecer,  às  fls.  61/68,

opinando pela prejudicialidade da correição em epígrafe.

É o relatório.

VOTO

I – ADMISSIBILIDADE

A presente Correição Parcial há de ser conhecida uma vez que

adequada,  ao  menos abstratamente,  à  hipótese  prevista  no  art.  18,  “a”  do

Desembargador João Benedito da Silva
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RITJPB, in verbis:

Art. 18. Caberá à parte prejudicada, ou ao órgão do
Ministério  Público,  pedir  correição  parcial  nos
seguintes casos: 
a)  nas omissões graves do Juiz,  inércia,  desídia ou
excesso de prazos.

II – MÉRITO

Inicialmente, há de se fazer constar que, apesar de distribuída a

esse Gabinete no dia 11.04.2016 (fl. 26), a presente Correição Parcial havia

sido ajuizada, equivocadamente, no sistema Pje, em 31.03.2016.

Na exordial, o Corrigente relatou que em petição, protocolada no

dia  23.03.2016,  pugnou  que  a  magistrada  chamasse  o  feito  à  ordem para

suspender a audiência e juntar mídia com o áudio dos telefonemas da referida

servidora para os supostos advogados e a oitiva de todos eles em Juízo.

No entanto,  da  cópia  da petição supramencionada (fls.  08/11),

observa-se que o pedido defensivo se dirigiu,  tão somente,  à  intimação da

servidora Maria Devânea Tavares dos Santos para prestar suas declarações

em sede judicial, “in verbis”:

DIANTE DO EXPOSTO, DESDE JÁ REQUER a esse
MM.  Juízo  que  determine  a  intimação  da  servidora
MARIA  DEVÂNEA  TAVARES  DOS  SANTOS  do
Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  para  que  a  mesma
diga a esse Juízo os nomes e qualificação ou meios
de  identificar  esses  prováveis  oito  advogados  como
descrito  na  denúncia  como  sendo  Márcio  Nóbrega,
Cícero, Abraão e Oletriz, dentre outros.
Dessa  forma,  ainda,  se  requerer  o  chamamento  do
feito à ordem para suspender a audiência de instrução
aprazada para o próximo dia 11 de abril de 2016 para,
na  busca  da  verdade  real  e  do  devido  processo,
reinquirir  a  servidora  do  Tribunal  de  Justiça  Maria
Devânea Tavares onde deve ser encontrada para que
decline  nome  completo  e  endereço  dos  advogados

Desembargador João Benedito da Silva



Correição Parcial n. 0000433-54.2016.815.0000

que afirma terem se reunido com o denunciado. (fls.
11/11v).

Acontece  que,  conforme  informações  prestadas  pelo  Juízo

primevo –  ora  Corrigido  –  inexiste  inércia  ou  omissão quanto  à  análise  do

pedido formulado pelo Corrigente uma vez que ele veio a ser decidido no dia

05 de abril de 2016 nos seguintes termos:

[…]
Quanto ao pedido de oitiva de Maria Devânia, observo
que já foi ouvida nos autos, ou seja, trata-se de ato
perfeito  e  acabado,  já  alcançado  pela  preclusão.
Embora de se trate de advogado que só se habilitou
no feito neste momento, isso, por si só, não justifica a
repetição  de  atos  processuais,  arcando  ele  com  o
ônus  de  acompanhar  o  feito  do  momento  em  que
ingressa  nele  para  frente.  Além  disso,  não  foram
apresentados  motivos  que  justifiquem  eventual
reinquirição. A simples tese de que a testemunha não
trouxe  elementos  de  prova  ao  processo,  de  acordo
com a ótica da defesa, deve ser sustentada em sede
de  alegações  finais  e  não  é  razão  para  que  a  sua
oitiva  seja  repetida.  Tem  também  o  fato  de  o
requerimento  ser  extemporâneo,  pois  admissível
apenas  na  fase  de  diligências.  Isso  posto,  pelas
razões  aqui  expostas,  indefiro,  ao  menos  neste
momento, o pedido de inquirição de Maria Devânia.
Por fim, não há nenhum razão, até o momento, que
justifique  a  suspensão  da  realização  da  audiência
aprazada  para  o  daí  11  próximo,  nem  mesmo  o
manejo de exceções de suspeição, pois o art. 111 do
CP diz, expressamente, que não é essa regra.
Intime-se deste indeferimento.
Aguarde-se a realização da audiência. (fl. 57).

Ressalte-se, ademais, que a audiência designada para o dia 11

de  abril  de  2016  já  foi  realizada,  conforme  se  vislumbra  na  tramitação

processual da ação penal n.º 0017740-97.2014.815.2002, constante no banco

de dados interno desse Poder.

Forte  em tais  razões,  julgo  pela  prejudicialidade da  correição

parcial em epígrafe, ante a inobservância da inércia aludida.

Desembargador João Benedito da Silva
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É como voto.

 Presidiu a sessão  o Exmo. Sr.  Des. Márcio Murilo da Cunha

Ramos, Presidente da Câmara Criminal. Participaram do julgamento, além do

relator,  o Exmo. Sr. Des. Luis Silvio Ramalho Junior e o Exmo. Sr. Des. Carlos

Martins  Beltrão  Filho.  Presente  à  sessão  o  Exmo.  Sr.  Dr.  Amadeus  Lopes

Ferreira, Promotor  de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do

Estado da Paraíba, em João Pessoa, aos 14 (quartorze) dias do mês de junho

do ano de 2016.

            
   Des. João Benedito da Silva 

RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva


