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INTERESSADO: Manoel Martins de Oliveira
ADVOGADO: Antonio Edvaldo Bezerra da Silva

CORREIÇÃO  PARCIAL  CRIMINAL.
AUDIÊNCIA REALIZADA SEM A PRESENÇA DO
REPRESENTANTE  MINISTERIAL.  INTIMAÇÃO
EFETIVADA  NA  AUDIÊNCIA  ANTERIOR.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INDEFERIMENTO DA
CORREIÇÃO.

Inexiste  nulidade  na  ação penal  onde foi  realizada
audiência de oitiva de testemunhas sem a presença
do  Ministério  Público  intimado  anteriormente.
Correição indeferida.

VISTOS, relatados  e  discutidos  estes  autos  de  correição
parcial criminal, acima identificados, 

ACORDA a egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba, à unanimidade, em indeferir a correição parcial criminal, nos
termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Correição Parcial Criminal requerida pelo Ministério
Público de 1° grau (fls. 02/16), objetivando a declaração de nulidade da audiência de
instrução realizada no processo 0000565-76.2014.815.0681 em razão de sua ausência
ao ato.

Narra o requerente que, em 16 de outubro de 2017, quando estava
em gozo de suas férias regulares, foi realizada a mencionada audiência sem a presença
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do membro ministerial designado pela Procuradoria Geral de Justiça, cuja ausência foi
tida por injustificada pelo juiz, já que, anteriormente, o parquet tomara ciência do ato.

Nas informações solicitadas (fls. 30/31), a autoridade corrigida
consignou que, dada a ausência injustificada do membro do  parquet à audiência, a
realizou, por se tratar de réu preso, ouvindo todas as testemunhas arroladas pelas partes
e declarando, de início, prejudicadas as perguntas que seriam formuladas pelo parquet,
com imediata concessão da palavra à defesa, conforme mídia da audiência.

 Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça, em parecer
da  lavra da douta Procuradora Maria Lurdélia Diniz de Albuqquerque Melo, opinou
pelo desprovimento da correição parcial (fls. 35/39).

É o relatório.

V O T O

A  correição  parcial  é  providência  de  natureza  processual,
vinculada à administração do processo e destinada a afastar os obstáculos que o
impeçam  de  chegar  a  seu  fim,  indevidamente  postos  pelo  juiz,  através  de  sua
omissão ou razão, com erro ou abuso.

É, portanto, remédio subsidiário, por somente incidir para os
casos em que não haja recurso previsto em lei, e permitidos àqueles que sofrem as
consequências da irregularidade ocorrida no procedimento, isto é,  às partes e ao
Ministério Público, este, como órgão fiscal da lei.

No caso dos autos, verifica-se que, de fato, para a audiência
questionada (fl.  19),  houve a intimação do representante ministerial na audiência
anterior (fl. 18).

Acosto-me ao  entendimento  do  STJ  sobre  a  inexistência  de
nulidade na ação penal onde foi realizada audiência de oitiva de testemunhas sem a
presença do Ministério Público intimado anteriormente:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM  RECURSO  ESPECIAL.  ESTUPRO  DE
VULNERÁVEL. COMPETÊNCIA DO JUIZADO
DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. AUSÊNCIA
DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO.  AUDIÊNCIA  DE
INSTRUÇÃO  E  JULGAMENTO.  INQUIRIÇÃO
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PELO  JUIZ.  NULIDADE  INEXISTENTE.
PRECEDENTES  DO  STJ.  ABSOLVIÇÃO.
REEXAME  DAS  PROVAS.  SÚMULA  N.  7
DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. […]
2.  “Inexiste  nulidade  na  ação  penal  por  ter  o
Magistrado  conduzido  audiência  de  oitiva  das
testemunhas de acusação, inquirindo-as sobre os
fatos constantes da denúncia, sem a presença do
Membro do Ministério Público” (AgRg no REsp
1.4919.61/RS,  Rel.  Ministro  REYNALDO
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe
14/9/2015).  3.  A  pretendida  absolvição  do  réu
demanda  o  inevitável  revolvimento  das  provas
carreadas  aos  autos,  o  que  encontra  vedação  no
enunciado  n.  7  da  Súmula  desta  Corte.  Agravo
regimental  desprovido.  (AgRg  no  AREsp
1069810/RS,  Rel.  Ministro  JOEL  ILAN
PACIORNIK,  QUINTA  TURMA,  julgado  em
14/09/2017, DJe 22/09/2017). Grifos nossos.

PROCESSUAL PENAL.  RECURSO  ESPECIAL.
ESTELIONATO.  AUSÊNCIA DO MINISTÉRIO
PÚBLICO NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO.
OITIVA DE  TESTEMUNHAS.  VIOLAÇÃO  AO
ART.  212  DO  CPP.  NÃO  OCORRÊNCIA.
OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA VERDADE
REAL E DO IMPULSO OFICIAL. NULIDADES
RELATIVAS. NÃO ALEGAÇÃO NO MOMENTO
OPORTUNO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO
DE  PREJUÍZO.  RECURSO  ESPECIAL
PROVIDO.  1.  Segundo  o  entendimento
majoritário desta Corte, não há qualquer vício a
ser  sanado  nas  hipóteses  em  que,  apesar  de
intimado,  o  Ministério  Público  deixa  de
comparecer  à  audiência  e  o  Magistrado,
condutor  do  processo,  formula  perguntas  às
testemunhas  sobre  os  fatos  constantes  da
denúncia, mormente nas hipóteses em que a defesa
não se insurge no momento oportuno e que não há
demonstração de efetivo prejuízo (art. 563 do CPP).
2. […] 4. Recurso especial provido para excluir a
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nulidade  reconhecida  pelo  Tribunal  a  quo  e,  por
conseguinte, determinar o retorno dos autos a fim de
que se prossiga no julgamento do mérito do apelo.
(REsp  1348978/SC,  Rel.  Ministro  ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI
CORDEIRO,  SEXTA  TURMA,  julgado  em
17/12/2015, DJe 17/02/2016). Grifos nossos.

Assim, o vício alegado na inicial  somente adviria se tivesse
havido a falta de intimação do membro do Parquet, o que não é o caso dos autos,
como dito acima, sendo perfeitamente legítima a realização do ato processual.

Como bem mencionou a d. Procuradora de Justiça:

“Trata-se,  portanto,  de  inconformismo  sem
fundamento,  ao  passo  que,  como  bem  acertado
pelo juiz,  tra-se de  processo com réu preso,  em
que,  a  remarcação da audiência  geraria  prejuízo
para este”, fl. 37.

Por  tais  razões,  em  harmonia  com  o  parecer  da  douta
Procuradoria de Justiça, indefiro a correição parcial criminal.

É o meu voto.

Presidi ao julgamento, como Presidente da Câmara Criminal,
votando,  além  de  mim,  Relator,  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores
Márcio Murilo da Cunha Ramos e Arnóbio Alves Teodósio.

Presente  à  sessão  de  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor
Doutor Joaci Juvino da Costa Silva, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho”
da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa,
em 13 de março de 2018.

João Pessoa, 15 de março de 2018.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
              Relator
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