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CORREIÇÃO PARCIAL N 939788-2 – DA COMARCA DE 

ASSIS CHATEAUBRIAND – VARA CRIMINAL E ANEXOS 

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO 

PARANÁ 

REQUERIDO: JUIZ DE DIREITO  

RELATOR: JUIZ JEFFERSON ALBERTO JOHNSSON1 

  

  

 

Trata-se de Correição Parcial com pedido liminar interposta pelo 

Ministério Público, em face da decisão de fls. 43-v TJPR, que indeferiu o pedido 

ministerial de aguardo do cumprimento da carta precatória expedida para a oitiva 

de uma testemunha e determinou a apresentação de alegações finais pelas partes.  O 

representante do Ministério Público narrou ter oferecido denúncia em face de 

Abner Juliano Mezini Tomas, pela prática, em tese, do delito capitulado no artigo 

180, caput, do Código Penal. Informou que na exordial acusatória foram arroladas 

duas testemunhas, além da vítima. Relatou ter sido realizada a oitiva da vítima, 

bem como ter sido expedida carta precatória para esta Comarca para realização da 

oitiva da testemunha Wilson Pavão de Souza. Informou que foi designada a data de 

08.11.2012 para a realização da oitiva da referida testemunha, tendo o Ministério 

Público se manifestado pelo aguardo da realização do ato e retorno da carta 

precatória para o término da instrução. Registrou que a Magistrada indeferiu o 

pedido ministerial e determinou a imediata apresentação de alegações finais pelas 
                                                 
-- 
1 Em substituição ao Des. Rogério Kanayama. 
-- 
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partes. Alegou que a decisão que indeferiu o pedido de aguardo do retorno da carta 

precatória importa em tumulto processual e cerceamento da atividade acusatória, 

pois  impede a formação da opinio ministerial acerca da necessidade de condenação 

ou absolvição do acusado, especialmente por se tratar da única testemunha 

existente para a elucidação dos fatos.  Consignou que, uma vez que já houve a 

designação de data para a realização do ato deprecado, não há se falar em espera ad 

eternum do cumprimento da precatória. Aduziu que a rápida tramitação dos feitos 

não pode violar o princípio do devido processo legal e o direito à produção de 

provas.  Afirmou que muito embora a expedição de carta precatória não suspenda a 

instrução criminal (art. 222, §1º, do CPP) a referida regra deve ser objeto de uma 

interpretação razoável, conforme a Constituição Federal.   Por derradeiro, requereu 

o deferimento da liminar, suspendendo-se a decisão de fl. 43-v TJPR, para que se 

aguarde o retorno da carta precatória expedida, e, ao final, o provimento da 

presente correição parcial, para que seja anulada a r. decisão.  

 

  

É o relatório. 

Passo ao exame da Liminar.  

 

2. A Correição Parcial, nos termos do artigo 336, inciso I, do 

Regimento Interno deste egrégio Tribunal permite ao relator o deferimento liminar 

da medida acautelatória, se relevantes os fundamentos do pedido e houver 

probabilidade de prejuízo em caso de retardamento. 
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Pretende o recorrente a suspensão da decisão que indeferiu o 

pedido de aguardo do cumprimento da carta precatória e determinou a apresentação 

de alegações finais pelas partes, sob o argumento de ser necessária a realização do 

ato deprecado, por tratar-se da única testemunha existente no processo.  

 

Da análise dos autos, verifica-se que o Ministério Público ofereceu 

denúncia contra Abner Juliano Mezini Tomas, pela prática, em tese, do delito 

capitulado no artigo 180, caput, do Código Penal e arrolou como testemunhas de 

acusação a vítima Mariza da Conceição Garcia Cristóvão e os investigadores de 

polícia Wilson Pavão de Souza e José Aparecido Ximenes.  

 

Realizada a oitiva da vítima (fls. 31 TJPR) e determinada a 

expedição de carta precatória para a oitiva das demais testemunhas (fl. 26-v TJPR), 

sobreveio nos autos a notícia de que a testemunha José Aparecido Ximenes havia 

cometido suicídio (certidão de óbito de fls. 32 TJPR), restando, então, como única 

testemunha o investigador de polícia Wilson Pavão de Souza. 

 

O Ministério Público, por intermédio de seu representante, 

manifestou-se, então, pelo envio de informações acerca do cumprimento da 

precatória pelo Juízo deprecado (fls. 34/35 TJPR), o que restou indeferido às fls. 

35-v TJPR. 

 

Reiterada a manifestação ministerial (fls. 36 TJPR), a magistrada a 

quo determinou fosse oficiado ao juízo deprecado para que este enviasse as 
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informações referentes ao cumprimento da carta precatória e a consequente 

realização da oitiva da testemunha Wilson Pavão de Souza  (fls. 37 TJPR).  

 

Às fls. 37-v e 38 TJPR, consta a informação da designação da 

oitiva da testemunha de acusação para o dia 08/11/2012.  

 

O Ministério Público pugnou fosse aguardada a realização do ato 

no juízo deprecado para somente então ocorrer a abertura de prazo para as partes 

apresentarem alegações finais, o pedido restou indeferido pela magistrada singular, 

nos seguintes termos: 

 

“Há seis meses se espera apenas e tão somente a oitiva da 

testemunha de acusação por CP, ora, a despeito do contido na 

petição retro, foram observados todos os princípios constitucionais 

além daquele outro da razoabilidade, já que não se pode esperar 

“ad eternum” pela realização do ato, inclusive não é o que 

determina o legislador processual penal e o próprio constituinte ao 

determinar expressamente a necessidade da rápida tramitação dos 

feitos. Assim, indefiro o requerimento ministerial. Às alegações 

finais, e, então, conclusos para sentença” – fl. 43-v TJPR. 

 

Pois bem. Muito embora o artigo 222, §2º, do Código de Processo 

Penal seja claro ao permitir que o magistrado profira sentença antes de lhe ser 

devolvida a carta precatória relativa à inquirição de testemunha, sem que configure 

cerceamento de defesa, desde que tenha sido fixado prazo razoável para o 
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cumprimento da diligência e que sejam os elementos já existentes nos autos 

suficientes à formação do seu convencimento, verifico que no caso em comento a 

espera pelo cumprimento da precatória expedida é de suma importância para a 

elucidação dos fatos. Isto porque, conforme restou demonstrado pelo Ministério 

Público, a realização da oitiva da testemunha de acusação constituirá, ao que tudo 

indica, um dos únicos elementos de prova do caso, haja vista o óbito da outra 

testemunha arrolada pela acusação e a presença isolada do depoimento da vítima. 

Desta forma, o encerramento da instrução processual e a prolação de sentença pela 

magistrada a quo, neste momento, traria efetivo prejuízo às partes e ao próprio 

julgador, já que formariam suas convicções  desprovidos de um elemento de prova 

essencial ao deslinde do caso. Consoante bem argumentou o Ministério Público de 

1º grau: 

 

“Importante frisar que as diligências requeridas pelo Ministério 

Público interessam ao processo, diante do objetivo consagrado no 

processo penal que é a busca da verdade real. O princípio da 

verdade provável (ou real como se defendia) objetiva a busca do 

verdadeiro autor da infração e a exata delimitação da 

culpabilidade do agente e, entendemos, sim, ser interesse também 

do órgão jurisdicional desvendar a questão para a aplicação da lei 

no caso concreto” – fl. 15 TJPR 

 

Ademais, em que pese o prazo fixado pela Magistrada para o 

cumprimento do referido ato tenha se exaurido, há se considerar que a sua 

realização não trará prejuízos para nenhuma das partes, ao contrário, possibilitará o 
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esclarecimento dos fatos, a formação da opinião ministerial acerca da necessidade 

de condenação/absolvição do acusado e o exercício do livre convencimento 

motivado pelo julgador no momento da prolação da sentença.  Ainda, cumpre 

ressaltar que, ante a  inexistência de  previsão na legislação acerca do prazo para o 

cumprimento de cartas precatórias, estes foram fixados mediante construção 

doutrinária e jurisprudencial, entre  trinta e noventa dias. Assim, muito embora seja 

recomendável que a realização do ato deprecado não extrapole o prazo máximo de 

noventa dias, mormente quando se tratar de réu preso, verifico que, na hipótese em 

questão, por tratar-se de réu solto, a espera na realização do referido ato não 

importará em constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa.  

 

Assim, levando-se em consideração os princípios da razoabilidade, 

devido processo legal, contraditório e o direito à produção de provas, não 

vislumbro nenhum óbice à espera do cumprimento do ato deprecado, já designado 

para a data de 08/11/2012, haja vista a demonstração da real necessidade da 

realização da oitiva da referida testemunha pelo requerente. Outrossim, a questão 

definitiva deverá ser submetida ao órgão fracionário, sob pena de perda de objeto. 

 

Diante do exposto, defiro a liminar, para suspender os efeitos da 

decisão de fls. 43-v TJPR, que indeferiu o pedido ministerial de aguardo do 

cumprimento da carta precatória e determinou a apresentação de alegações 

finais pelas partes, o que faço com fulcro no artigo 336, inciso I, do Regimento 

Interno deste Tribunal.  
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 3. Oficie-se à autoridade impetrada para que preste as informações 

pertinentes, no prazo de 05 dias. O encaminhamento da resposta poderá ser feito 

pelo sistema ‘Mensageiro’, diretamente para a funcionária da Terceira Câmara 

Criminal do Tribunal de Justiça (Srta. Carla Yassim – sigla caya), ou por fax, a ser 

encaminhado ao Protocolo Geral do Tribunal de Justiça – (41) 3254-7222. Cópia 

desta decisão servirá de ofício. 

 

5. Após, à douta Procuradoria Geral de Justiça. 

Int. 

Curitiba-PR, 31 de julho de 2012.  

 

    

 

JEFFERSON ALBERTO JOHNSSON 

Juiz de Direito Substituto em 2º grau   
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