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EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES DA 1ª CÂMARA 

CRIMINAL DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ 

 

 

 

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ, 

por sua Promotora de Justiça que adianta assina, no exercício de suas atribuições, 

com fundamento no artigo 335 e seguintes do Regimento Interno do Tribunal de 

Justiça do Estado do Paraná e com base em peças extraídas dos autos de 

processo-crime nº 0005019-28.2013.8.16.0028, invocando os fundamentos de fato e 

de direito a seguir explicitados, vem, respeitosamente, manejar  

 

CORREIÇÃO PARCIAL 

 

em face da decisão proferida pela Juíza Substituta da 

Vara do Tribunal do Júri do Foro Regional de Colombo da Comarca da Região 

Metropolitana de Curitiba (evento 67.1 – páginas 518/519), que determinou a 

realização, nos supracitados autos, de sessão plenária a portas fechadas.  

 

I – SÍNTESE FÁTICA 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ 

deflagrou ação penal pública em desfavor de EVERTON AGUINALDO DA SILVA 

MARQUES em razão da prática, em tese, dos crimes descritos nos artigos 121, § 2°, 

incisos I, II, IV e V, c/c art. 213, § 1º, segunda parte, c/c artigos 69 e 29, todos do 

Código Penal, conforme anexa denúncia. 
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A denúncia oferecida foi devidamente recebida, em 17 de 

junho de 2013, iniciando-se, assim, a persecução criminal.  

 

Após regular citação do réu, iniciou-se a instrução do 

feito, que culminou com a oitiva de cinco testemunhas arroladas na denúncia, além 

de um informante, seguindo-se do interrogatório do acusado. 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO e defesa ofereceram 

derradeiras alegações, consoante inclusas cópias. 

 

Após, sobreveio decisão de pronúncia em desfavor do 

acusado EVERTON AGUINALDO DA SILVA MARQUES, que, irresignado, interpôs 

recurso, o qual, contrarrazoado pelo órgão de acusação, restou conhecido, mas, 

improvido por esse Egrégio Tribunal de Justiça. 

 

Baixados os autos à instância de origem, aportou o feito no 

MINISTÉRIO PÚBLICO para os fins do art. 422 do Código de Processo Penal, 

oportunidade na qual foram arroladas testemunhas para serem inquiridas em plenário, 

bem como provocada a manifestação judicial acerca da manutenção da publicidade 

da sessão de julgamento. 

 

Em 06 de julho de 2015, proferiu a Juíza Substitua decisão 

interlocutória nos autos de processo-crime nº 0005019-28.2013.8.16.0028 (cópia 

inclusa), ocasião em que determinou a realização da sessão plenária a portas 

fechadas, invocando os seguintes fundamentos: 

 

“Conforme é de notório conhecimento da população, 

do Poder Judiciário e do Ministério Pùblico, o caso aqui em comento é de 

grande repercurssão social, bem como sendo perpetrado dois crimes 
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gravíssimos em face da vítima que, à época, contava apenas com 15 (quinze) 

anos de idade. Não bastasse esses fatores, há testemunhas sigilosas. 

 

Veja-se, em primeiro lugar, que o Tribunal do Jurí deste 

Fórum não é local própriamente adequado para grandes sessões de julgamento, 

pois não comporta a segurança necessária para tanto, de outro modo, e, em um 

caso que gerou tal comoção social, talvez não comportasse a presença de 

grande número de pessoas, causando determinado túmulto nas imediações, o 

que viria por atrapalhar os outros setores deste prédio. 

 

Destarte, não bastasse a falta de estrutura do prédio, 

ainda verifico que como há a oitiva de testemunhas que estão sob sigilo, 

haveria constantes interrupções – onde seria necessário evacuar o Plenário, 

para que fosse possível a oitiva destas, o que, saliento, novamente causaria 

tumultuo desnecessário. Ainda, considerando a natureza dos crimes práticados, 

nada obstante ao requerimento do genitor, entendo que a publicidade do 

julgamento causaria ainda mais constrangimento à imagem da vítima, perante 

seus parentes, amigos e a toda a sociedade.” 

 

Com efeito, não se conformando o MINISTÉRIO PÚBLICO 

com a decisão proferida, que importa na inversão tumultuária de atos e fórmulas 

legais, não havendo outra alternativa à preservação da publicidade da sessão 

plenária, vem se socorrer da presente correição parcial.  

 

 

II – QUANTO A CABIMENTO DA CORREIÇÃO PARCIAL 

 

Ab initio, destaca-se que a decisão ora atacada não pode 

ser objeto de outro recurso, podendo ser impugnada somente por meio de correição 
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parcial, nos termos do artigo 335 e seguintes do Regimento Interno do Tribunal de 

Justiça do Estado do Paraná. 

 

A norma regimental do Tribunal de Justiça prescreve que 

a correição parcial tem por escopo, dentre outras causas, a correção de “erro” que 

importe na inversão tumultuária de atos e fórmulas legais, atribuindo, de resto, ao 

MINISTÉRIO PÚBLICO legitimidade para manejo da espécie, in verbis: 

 

“Art. 335. A correição parcial visa à emenda de erros 

ou abusos que importem na inversão tumultuária de atos e fórmulas legais, na 

paralisação injustificada dos feitos ou na dilação abusiva de prazos, quando, 

para o caso, não haja recurso previsto em lei. 

 

§1° O pedido de correição parcial poderá ser 

formulado pelos interessados ou pelo órgão do Ministério Público.” 

 

De acordo com Tourinho Filho, “não havendo recurso 

previsto em lei, os despachos dos Juízes que, por erro ou abuso, implicarem 

na inversão tumultuária do processo, comportam correição parcial” (Processo 

Penal, vol. 4,  Saraiva, 1997, p. 447). 

 

No caso ora enfocado, não existe recurso específico 

previsto em lei contra a decisão que determina a realização da sessão plenária a 

portas fechadas. 

 

A decisão objurgada, com efeito, não se encontra dentre 

aquelas enunciadas no rol do artigo 581 do CPP, que prevê as hipóteses de 

interposição de recurso em sentido estrito, o qual, segundo maciça orientação 

doutrinária e jurisprudencial, é taxativo, não admitindo outras hipóteses de 

cabimento, tirante aquelas exaustivamente elencadas.  



 

 

 

 

 

NÚCLEO DE APOIO À VÍTIMA DE ESTUPRO 
 

 

5 
 

No que pertine ao recurso de apelação, este também se 

mostra incabível pela análise do artigo 593 do CPP.  

 

Portanto, diante da ausência de previsão legal para 

interposição de específico recurso, existindo ato judicial praticado com notório error 

in procedendo, plenamente possível o conhecimento da correição parcial como 

sucedâneo para tal mister.  

 

Deste modo, a presente medida visa corrigir “erros ou 

abusos”1, que importem na inversão tumultuária de atos e fórmulas legais, os quais, 

no sentir Ministerial, são evidentes nos autos de processo-crime nº 0005019-

28.2013.8.160028, eis que a realização da sessão plenária, a portas fechadas, não 

encontra respaldo legal.  

 

Registra-se, de arranque, que “A instituição do Júri, de 

origem anglo-saxônica, é vista como uma prerrogativa democrática do 

cidadão, que deverá ser julgado por seus semelhantes, apontando-se seu 

caráter místico e religioso, pois tradicionalmente constituído por 12 membros 

em lembrança dos 12 apóstolos que haviam recebido o Espírito Santo” (in 

Constituição do Brasil Interpretada, Alexandre de Moraes, p. 307). 

 

Desde suas origens, que remontam ao Concílio de Latrão, 

que aboliu as Ordálias e os Juízos de Deus, é instituição democrática, vista sob 

duplo aspecto. Num primeiro momento, permite ao cidadão comum o julgamento de 

seus pares, quando, naturalmente, o exercício de tal parcela da soberania estatal 

caberia ao juiz togado. Em um plano secundário, mas não menos importante, 

permite à sociedade, em face da publicidade que permeia as sessões plenárias, que 

                                                           
1
 Conforme a letra do próprio artigo 355 do Regimento do Tribunal de Justiça do Estado. 
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legitimamente fiscalize o julgamento dos cidadãos pelos próprios cidadãos. Trata-se, 

pois, de verdadeiro exercício de cidadania. 

 

Pois bem. Dada a ampla e necessária publicidade 

inerentes as sessões plenárias afetas ao julgamento do Tribunal do Júri (por isso, 

inclusive, muitas vezes nominado de Tribunal Popular) é que se afigura 

manifestamente equivocada a decisão proferida pela Juíza Substituta do Tribunal do 

Júri do Foro Regional de Colombo da CRM de Curitiba, ao determinar que a sessão 

se realize a portas fechadas. É antidemocrático e, sobremaneira, viola princípio 

comezinho da Administração Pública, previsto no art. 37, caput da Constituição 

Federal, que impõe sua obediência a qualquer dos Poderes, aí incluído, obviamente, 

o Judiciário. 

 

Na mesma linha de raciocínio, destaca-se que a 

publicidade das sessões do Tribunal do Júri tem assento constitucional, de molde a 

se sobrepor ao segredo de justiça imposto pelo artigo 234-B do Código Penal, que 

tem previsão em lei ordinária. Veja-se, ademais, que a Constituição Federal, 

preconiza expressamente em seu art. 93, inciso IX que “todos os julgamentos dos 

órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as 

decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em 

determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a 

estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do 

interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação”. 

 

Não por outra razão, inclusive, é que a mesma 

Constituição, em seu art. 5º, inciso XXXVIII, alínea b, assegura, de forma expressa, 

somente o sigilo das votações, nada mencionando acerca da publicidade dos 

debates, da inquirição de testemunhas, leitura de sentença e demais atos praticados 

em plenário. 
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Claro, por ser regra fundamental de hermenêutica, não se 

admite a existência de antinomias dentro do texto constitucional, sendo, por esta 

razão, inclusive, francamente aceita tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência a 

coexistência harmônica das normas acima citadas. Isso porque, repisa-se, se de um 

lado, é ressalvado o sigilo das votações (em garantia da isenção do Conselho de 

Sentença), de outro lado, impõe-se a ampla publicidade das sessões. 

 

Não bastasse o quanto exposto, é fato, ainda, que partiu a 

decisão de premissas absolutamente equivocadas. A alegada “grande repercussão 

social” e a “ausência de local propriamente adequado para grandes sessões de 

julgamento” no Foro Regional de Colombo não podem ser motivos para a realização 

do julgamento a portas fechadas. 

 

De plano, destaca-se que a Juíza Substituta recém 

assumiu suas funções no Foro Regional de Colombo, de modo que lá não 

oficiava à época dos fatos, não podendo emitir juízo pessoal seguro acerca do 

quanto por ela qualificado como de “grande repercussão social”. Esta Agente 

Ministerial, de outro lado, depois de instaurada a ação penal, participou de 

todos os atos processuais, inclusive, da audiência de instrução e julgamento 

na primeira etapa do rito bifásico, ocasião em que foram inquiridas 

testemunhas no Fórum de Colombo, sem que houvesse qualquer 

intercorrência. Portanto, consignou na decisão atacada impressão que não lhe 

é pessoal certamente, lançando mão de argumento que objetivamente 

extrapola o que dos autos consta. 

 

Ademais, ainda que existisse a nominada “grande 

repercussão social”, deveria ter invocado a letra do art. 427 do CPP2 e, por 

                                                           
2
 “Art. 427.  Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do 

júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do 
assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá 
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representação própria, provocado a manifestação do Tribunal de Justiça quanto à 

necessidade de desaforamento do julgamento. 

 

Outrossim, se simplesmente pretendia manter a 

regularidade dos trabalhos, poderia limitar o número de presentes, o que, embora 

mitigasse a publicidade da sessão plenária, não fulminaria por completo referido 

princípio e seria inábil à ensejar a nulidade do julgamento. A exemplo, citam-se 

casos emblemáticos, tais como, os julgamentos de “Suzane Richthofen” e do 

“Casal Nardoni”, no quais ocorrera limitação de transmissão da sessão ao vivo pela 

imprensa televisionada (o que, obviamente, não se cogita no presente caso) e, 

ainda, restrição do número de pessoas presentes nas sessões plenárias indigitadas. 

Note-se, todavia, que nem mesmo em casos de repercussão nacional como os 

preditos, cogitaram e ousaram os magistrados realizar os julgamentos a portas 

fechadas.  

 

Ademais, embora se questione até o momento presente a 

intenção da magistrada ao asseverar que, com a decisão ora objurgada, buscava 

evitar “mais constrangimento à imagem da vítima”, é certo que, consoante 

declaração anexa (juntada aos autos de processo-crime nº 0005019-

28.2013.8.16.0028, no evento 17.2), o próprio genitor da ofendida, o Sr. JOSÉ 

RIBEIRO DE LIMA, declarou “que o depoente informa que gostaria que a 

sessão do Júri fosse pública, porque tanto o depoente quanto outros 

familiares e amigos gostariam de assistir integralmente o que se passará no 

julgamento do acusado; que, assim, pede providências deste Núcleo no 

sentido de que seja viabilizada a publicidade da sessão do Júri”. Demais disso, 

nesta vertente de raciocínio, não se pode subtrair da família da vítima o direito 

de assistir o julgamento de seu algoz, porque seria, no mínimo, desumano.  

 

                                                                                                                                                                                     

determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam 
aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)” 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11689.htm#art1
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Portanto, cai por terra o argumento da decisão atacada, 

quando sustenta que a restrição à publicidade do ato dá-se no intuito de evitar 

constrangimento a parentes da vítima. 

 

Outrossim, impõe-se reconhecer que o segredo de justiça 

na hipótese de crimes sexuais justifica-se em razão da necessidade de preservação 

da imagem da vítima, que, no caso concreto, afigura-se incabível cogitar, eis que se 

trata de vítima morta. 

 

Além disso, a aventada “ausência de local 

propriamente adequado para grandes sessões de julgamento” não pode servir 

de mote a realização do julgamento a portas fechadas, eis que deveria a magistrada 

valer-se do seu poder de requisição e, assim, adotar providências para reforço da 

segurança, com o aumento de policiamento local.  

 

Consigna-se, ainda, que restou observado o prazo para o 

manejo da correição parcial estabelecido no artigo 355, § 1º do Regimento Interno 

do Tribunal de Justiça do Estado, considerando que, de acordo com o movimento 

71.0, extraído do sistema PROJUDI e anexa certidão, os autos foram remetidos 

para ciência em 07/07/2015, não sendo atingido, destarte, o termo ad quem do 

referido prazo. 

 

Assim, em vista de preencher todas as condições de 

admissibilidade da presente correição parcial, o MINISTÉRIO PÚBLICO pugna pelo 

seu conhecimento, e, desde já, pelo seu provimento. 

 

 

III – DO PEDIDO LIMINAR 

 

O art. 336, inciso I do Regimento Interno prescreve que: 
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“Art. 336. Distribuída a petição, poderá o Relator: 

 

I - deferir liminarmente a medida acautelatória do 

interesse da parte ou da exata administração da Justiça se relevantes os 

fundamentos do pedido e houver probabilidade de prejuízo em caso de 

retardamento;” 

 

Na hipótese versada, o fumus boni juris encontra-se 

presente, em razão dos fundamentos já destacados e, aqui, repisados: a) ser da 

essência da sessão plenária a publicidade do ato; b) eventual segredo de justiça, na 

hipótese de crimes sexuais justifica-se em razão da necessidade de preservação da 

imagem da ofendida, que, no caso concreto, afigura-se incabível cogitar, eis que se 

trata de vítima morta; c) ainda que assim não fosse, o genitor da vítima, ouvido no 

MINISTÉRIO PÚBLICO, solicitou providências no sentido de que fosse dada 

publicidade à sessão plenária, eis que seria de seu desejo assistir o julgamento 

daquele que causou a morte de sua filha; d) a publicidade das sessões do Tribunal 

do Júri tem assento constitucional (cfr. art. 93, IX c/c art. 37, caput, da CF), de molde 

a se sobrepor ao segredo de justiça imposto pelo artigo 234-B do Código Penal, que 

tem previsão em lei ordinária; e, e) apresenta-se equivocada a premissa da qual 

partiu a decisão atacada, eis que “comoção social” é motivo jurídico para 

desaforamento do julgamento, e não para determinação que a sessão se realize a 

portas fechadas. 

 

De outra borda, a sessão plenária encontra-se com data 

pautada para o dia 18 de setembro vindouro, de modo que, por óbvio, a apreciação 

da questão demanda extrema urgência, pois, caso contrário, corre-se o fundado 

risco de que se realize julgamento eivado de vício, hábil a ensejar a sua posterior 

anulação. Ademais, eventual redesignação da sessão de julgamento não poderia ser 

levada a efeito até final julgamento da presente correição, tendo em que vista que se 

trata de feito no qual o réu responde provisoriamente PRESO, de modo que o 
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processo que lhe é afeto deve ter duração razoável, por determinação constitucional, 

sob pena de causar ao réu constrangimento ilegal e até mesmo ofensa aos direitos 

garantidos à pessoa humana. Destarte, igualmente, encontra-se presente o 

periculum in mora. 

 

Assim, preenchidos os pressupostos para a antecipação 

da tutela ao final pretendida, pugna o MINISTÉRIO PÚBLICO, desde logo, pela 

concessão do provimento jurisdicional liminar ora reclamado, para o fim de revogar a 

decisão proferida em 06/04/2015 (de evento 67.1 – páginas 518/519), conferindo-se, 

via de consequência, a necessária e constitucional publicidade à sessão de 

julgamento pautada para o dia 18 de setembro vindouro. 

 

 

IV – REQUERIMENTO FINAL 

 

Diante do exposto, requer o MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DO PARANÁ, por sua Promotora de Justiça: 

 

a) prefacialmente: 

 

a.1) seja conhecido o presente como CORREIÇÃO 

PARCIAL, nos termos do artigo 355 e seguinte do Regimento Interno do Tribunal de 

Justiça do Estado do Paraná; 

 

a.2) a concessão do provimento jurisdicional liminar ora 

reclamado, nos termos do art. 336, inciso I do Regimento Interno, para o fim de 

revogar a decisão proferida em 06/04/2015 (de evento 67.1 – páginas 518/519), 

conferindo-se, via de consequência, a necessária e constitucional publicidade à 

sessão de julgamento pautada para o dia 18 de setembro vindouro, observado o 

segredo apenas quanto à inquirição de duas testemunhas sigilosas, dispensando-se, 
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ademais, informações pela juíza prolatora da decisão guerreada, eis que o pedido 

encontra-se devidamente instruído com cópias das principais peças processuais, 

nos termos do que autoriza o parágrafo único, do art. 336, do Regimento Interno. 

 

b) em provimento final, reconhecido o error in 

procedendo, nos termos do art. 335, caput do Regimento Interno, que importou na 

inversão tumultuária de atos e fórmulas legais, seja revogada, em caráter definitivo, 

a decisão proferida em 06/04/2015 (de evento 67.1 – páginas 518/519), 

confirmando-se a liminar, ao efeito de estabelecer a publicidade da sessão de 

julgamento pautada para o dia 18 de setembro vindouro, dispensando-se, ademais, 

informações pela juíza prolatora da decisão guerreada, eis que o pedido encontra-se 

devidamente instruído com cópias das principais peças processuais, nos termos do 

que autoriza o parágrafo único, do art. 336, do Regimento Interno. 

 

c) julgada e provida a presente correição parcial, a 

imediata comunicação à juíza substituta da Vara do Tribunal do Júri do Foro 

Regional de Colombo da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, conforme 

determina o art. 337 do Regimento Interno. 

 

Declara-se, sob as penas da lei, que as cópias das 

decisões e das manifestações3 que acompanham a presente correição parcial foram 

extraídas do sistema PROJUDI, todas conferindo com as originais. 

 

Curitiba, 15 de julho de 2015. 

 

ELAINE MUNHOZ GONÇALVES 

Promotora de Justiça 

                                                           
3
 Cópias da denúncia, alegações finais do Ministério Público e da defesa, decisão de pronúncia, 

Acórdão proferido pelo TJPR, manifestação Ministerial na fase do art. 422 do CPP, termo de 
declaração do Sr. José Ribeiro de Lima, decisão interlocutória que manteve o sigilo da sessão de 
julgamento, remessa do feito para o MP em 07/07/2015 e certidão de tempestividade. 


