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INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER MEDIDA JUDICIAL. CONCLUSÃO DA
INVESTIGAÇÃO. REQUERIMENTO, PELO MPF, DE DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA
JUIZ ESTADUAL. MEDIDA DESNECESSÁRIA. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA.

1. O inquérito policial tramitou exclusivamente entre a Polícia Federal e o Ministério Público Federal,
ou seja, não houve qualquer medida sujeita a judicialização. Concluída a investigação, o Ministério
Público requereu ao Juiz Federal remessa do inquérito policial para a Justiça Estadual, ao argumento de
que não se tratava de crime praticado contra bens, serviços ou interesses da União, de suas autarquias
ou empresas publicas.

2. Assim, o MPF reconheceu a incompetência da Justiça Federal e, indiretamente, sua ilegitimidade
para a ação penal, a qual, na Justiça Estadual, é intentada pelo Ministério Público Estadual.

3. O Juiz Federal só emitiria juízo sobre sua competência se tivesse sido oferecida denúncia, se tivesse
sido  requerido  o  arquivamento  do  inquérito  ou  se,  antes,  já  houvesse, ainda  que  implicitamente,
admitido sua competência em qualquer incidente judicializado. Nada disso aconteceu, logo, cabe ao
Ministério Público Federal encaminhar os autos para o Ministério Público Estadual.

4.  O Juiz Federal  não pode ser transformado em órgão de consulta sobre sua competência para o
processo  penal,  ainda  que,  como parece  ser  o  caso,  no  intuito  de  evitar  que  o  juiz  estadual,  na
eventualidade de se julgar incompetente, tenha que remeter o processo para a Justiça Federal em vez de
suscitar, logo, conflito de competência.

5. Não há, por parte do Ministério Público Federal, necessidade (interesse processual) de pedir ao juiz
federal que decline da competência para juiz estadual, uma vez que antes não afirmou, explícita ou
implicitamente, sua competência.

6. Negado provimento aos agravos regimentais.
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Decide  a  Corte  Especial  Administrativa  do  Tribunal  Regional  Federal,  à
unanimidade,  negar  provimento  aos  agravos  regimentais,  nos  termos  do  voto  do  relator
(Desembargador Corregedor Regional da Justiça Federal da Primeira Região).

Brasília, 13 de outubro de 2016 (data do julgamento).

Documento assinado eletronicamente por João Batista Moreira, Corregedor Regional da
Justiça Federal da 1ª Região, em 17/10/2016, às 18:34 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos
/verifica-processo.htm informando o código verificador 2967527 e o código CRC A28C6DBE.
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