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CORREIÇÃO PARCIAL Nº 881.261-7, DA COMARCA 
DE PARANACITY – VARA ÚNICA 
REQUERENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO 

REQUERIDO : JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE 

PARANACITY – VARA CRIMINAL   

RELATOR          : DES. EDUARDO FAGUNDES 
 
 

CORREIÇÃO PARCIAL – DECISÃO JUDICIAL QUE 
INDEFERIU A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS PARA 
LOCALIZAR O ENDEREÇO DO RÉU – PEDIDO 
MINISTERIAL FUNDADO NO FATO DE QUE JÁ HAVIA 

PESQUISADO EM SEU BANCO DE DADOS E 
SISTEMAS DE PESQUISAS – IMPOSSIBILIDADE – 
PEDIDO INJUSTIFICADO – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 
129, VI, DA CF E 47 DO CPP – PEDIDO INDEFERIDO. 

 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 
PROCESSUAL PENAL. CORREIÇÃO PARCIAL. 
REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIA DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO AO JUÍZO LOCAL. CAPACIDADE DE 

REALIZAÇÃO PELO PRÓPRIO PARQUET. 
ATRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL. DESNECESSIDADE 
DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NA 
HIPÓTESE VERTENTE. 1. A Constituição Federal 
preceituou acerca do poder requisitório do Ministério 
Público para que pudesse exercer, da melhor forma 
possível, as suas atribuições de dominus litis e a 
defesa da ordem jurídica, do regime democrático e 

dos interesses sociais e individuais indisponíveis. 2. 
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Ressalte-se que o referido poder conferido ao 
Parquet não impede o requerimento de diligências ao 
Poder Judiciário, desde que demonstre a 
incapacidade de sua realização por meios próprios. 

Precedentes. 3. Na hipótese vertente, contudo, o 
Ministério Público requereu ao Juízo que fosse 
requisitado da autoridade policial o laudo de exame 
toxicológico das substâncias apreendidas e o 
relatório do Sistema Disque Denúncia, sem 
demonstrar existir empecilho ou dificuldade para 
tanto. 4. Agravo regimental desprovido.” 
(AgRg no REsp 938.257/RS, Rel. Ministra LAURITA 

VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 03/02/2011, DJe 
21/02/2011). 
 
 

 
 
 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de correição 

parcial nº 881.261-7, da Comarca de Paranacity – Vara Única, em que é Requerente 

MINISTÉRIO PÚBLICO e Requerido JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE 
PARANACITY – VARA CRIMINAL. 

 

RELATÓRIO 

 
Cuida-se de Correição Parcial interposta pelo Ministério 

Público (fls. 06/12) nos autos nº 2010.303-5 contra a decisão que indeferiu o pedido 

de expedição de ofícios para: o cartório eleitoral, COPEL, empresas de telefonia (TIM, 
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VIVO, Claro, OI, Brasil Telecom e Nextel) e Sanepar; a fim de localizar o atual 

endereço do ora recorrido (fl. 121). 

 

A decisão assim dispôs: 

 

“1. Indefiro o requerimento de fls. 120, pois o Ministério 

Público poderá solicitar tais informações, bem como possui sistema para busca de 

endereços. (...)”. 

 

Em suas razões (fls. 06/12) o ilustre representante do 

Ministério Público alegou que já havia realizado consulta do endereço do acusado em 

seus cadastros e sistemas de busca, de modo que pretendia esgotar todos os meios 

para localizar o paradeiro do réu. 

 

Subiram os autos a esta Egrégia Corte para análise do 

recurso. 

 

Requisitadas informações ao juízo de primeiro grau (fl. 

142), estas foram prestadas (fl. 146). 

 

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça, 

em seu parecer de fls. 150/152, opinou pelo deferimento da correição parcial. 

 

É o relatório. 

 

VOTO E SEUS FUNDAMENTOS 
 

Inicialmente, no tocante à admissibilidade do recurso, 

veja-se que, nos termos do art. 335 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do 

Paraná: “a correição parcial visa à emenda de erros ou abusos que importem na 



Documento assinado digitalmente, conforme MP n.° 2.200-2/2001, Lei n.° 11.419/2006 e Resolução n.° 09/2008, do TJPR/OE
O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.tjpr.jus.br

Página 4 de 7

 Correição Parcial nº 881.261-7                                 FL.  4 
 

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”. Portanto, verifica-se cabível a correição parcial aos fatos aqui discutidos.  

 

No mérito, todavia, o pleito não deve ser acolhido. 

 

A irresignação do ilustre representante do Ministério 

Público se funda, unicamente, no fato de ter o douto juízo singular indeferido o seu 

pedido de expedição de ofícios às empresas de luz, água e telefonia, a fim de localizar 

o paradeiro do réu. 

 

Sucede, todavia, que a decisão objurgada encontra 

respaldo legal e constitucional, tendo em vista a existência de normas que autorizam a 

realização deste tipo de requisição diretamente pelo órgão ministerial, sem necessária 

intervenção do juízo. 

 

É como dispõem os artigos 129, VI, da Constituição da 

República e o art. 47 do Código de Processo Penal, in verbis: 

 

“Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: 

(...) 

VI - expedir notificações nos procedimentos 

administrativos de sua competência, requisitando 

informações e documentos para instruí-los, na forma da 

lei complementar respectiva; 

(...)” 

 

“Art. 47. Se o Ministério Público julgar necessários 

maiores esclarecimentos e documentos complementares 

ou novos elementos de convicção, deverá requisitá-los, 
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diretamente, de quaisquer autoridades ou funcionários 

que devam ou possam fornecê-los.” 

 

Desse modo, depreende-se que a presente correição 

parcial está se prestando a resultado diverso de sua finalidade, visto que está a 

tumultuar o processo e a causar paralisação injustificada do feito. 

 

Destarte, o Ministério Público de primeiro grau poderia, 

há muito tempo, ter requisitado as informações que necessita diretamente às 

empresas competentes, o que lhe impunha. 

 

Caso não lograsse êxito, poderia, aí sim, de forma 

justificada, requerer a realização de diligências pelo juízo de primeira instância. 

 

Esse é o entendimento adotado pelo Egrégio Superior 

Tribunal de Justiça: 

 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSUAL PENAL. CORREIÇÃO PARCIAL. 

REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIA DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO AO JUÍZO LOCAL. CAPACIDADE DE 

REALIZAÇÃO PELO PRÓPRIO PARQUET. 

ATRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL. DESNECESSIDADE 

DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NA 

HIPÓTESE VERTENTE. 1. A Constituição Federal 

preceituou acerca do poder requisitório do Ministério 

Público para que pudesse exercer, da melhor forma 

possível, as suas atribuições de dominus litis e a defesa 

da ordem jurídica, do regime democrático e dos 

interesses sociais e individuais indisponíveis. 2. Ressalte-
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se que o referido poder conferido ao Parquet não 

impede o requerimento de diligências ao Poder 
Judiciário, desde que demonstre a incapacidade de 
sua realização por meios próprios. Precedentes. 3. Na 

hipótese vertente, contudo, o Ministério Público requereu 

ao Juízo que fosse requisitado da autoridade policial o 

laudo de exame toxicológico das substâncias 

apreendidas e o relatório do Sistema Disque Denúncia, 

sem demonstrar existir empecilho ou dificuldade para 

tanto. 4. Agravo regimental desprovido.” 

(AgRg no REsp 938.257/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, 

QUINTA TURMA, julgado em 03/02/2011, DJe 

21/02/2011, destaquei). 

 

Ainda, nessa esteira, ensina Guilherme de Souza Nucci1 

ao comentar sobre o art. 47 do CPP: 

 

“(...) Essa possibilidade, segundo entendemos, deveria 

ser utilizada com maior frequência pelo promotor, que, ao invés de tudo requerer 

através do juiz, poderia requisitar diretamente a quem de direito. (...) Poupa-se tempo 

e a ação penal está em pleno curso, sem necessidade de tudo ser realizado através 

do juízo. (...)” (fl. 166). 

 

Impõe-se, pois, a improcedência da presente correição 

parcial, visto que o pedido formulado ao magistrado de primeiro grau é injustificado. 

 

Ante o exposto, voto pelo indeferimento da correição 

parcial. 

 

                                            
1 NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. São Paulo: RT, 2008. 8. ed. 
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Ex positis: 

 

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta 

Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná, por unanimidade de votos, em 

indeferir a correição parcial, nos termos do voto. 

 

Participaram do julgamento os Senhores 

Desembargadores MARIA JOSÉ TEIXEIRA (Presidente, com voto) e MARCUS 
VINICIUS DE LACERDA COSTA. 

 

Curitiba, 12 de abril de 2.012. 

 

 

 

 

DES. EDUARDO FAGUNDES 

             Relator 
 

 

 

 

MI 
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