
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de agravos regimentais (2344879) interpostos de decisões (2518957) em que
indeferidos, liminarmente, pedidos de correição parcial pelo Ministério Público Federal nos autos dos
seguintes processos administrativos (PAe SEI):

0008644-61.2016.4.01.8000 0008640-24.2016.4.01.8000 0008659-30.2016.4.01.8000

0008227-11.2016.4.01.8000 0008649-83.2016.4.01.8000 0008642-91.2016.4.01.8000

0008654-08.2016.4.01.8000 0008671-44.2016.4.01.8000 0008630-77.2016.4.01.8000

0008663-67.2016.4.01.8000 0008656-75.2016.4.01.8000 0008639-39.2016.4.01.8000

0008653-23.2016.4.01.8000 0008652-38.2016.4.01.8000 0008636-84.2016.4.01.8000

0008646-31.2016.4.01.8000 0008665-37.2016.4.01.8000 0008670-59.2016.4.01.8000

0008658-45.2016.4.01.8000 0008662-82.2016.4.01.8000  

Confira-se o relatório das decisões agravadas (2518957):

O Ministério Público Federal opõe correição parcial contra decisão proferida
no âmbito do Juízo Federal  da 7ª  Vara da Seção Judiciária  do Estado do
Amazonas.

Preliminarmente,  sustenta  que  a  decisão  impugnada  "não  desafia  recurso
específico  (...),  razão  pela  qual  tem-se  demonstrada  a  necessidade  e  o
cabimento da presente correição parcial".

O MPF narra que, não tendo constatado "nenhuma lesão a bens, serviços ou
interesses  da  União"  em  autos  de  Procedimento  Investigatório  Criminal,
"requereu a DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA para a Justiça Estadual". No
entanto,

o Juízo da 7ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Amazonas
consignou ser o caso de declínio de atribuição e não de competência,
razão  pela  qual  é  dispensável  qualquer  manifestação  do  Poder
Judiciário ordenando a remessa dos autos à Justiça Estadual, podendo o
Ministério  Público  Federal  adotar  tal  providência  sem  intervenção
judicial.

Ato contínuo, os autos foram devolvidos ao Ministério Público Federal,
com baixa na distribuição (...), tendo sido recebidos nesta Procuradoria
da República (...).

 Alega que: a) "a reforma de decisão impugnada é medida que se impõe, sob
pena  de  se  legitimar  manifesta  e  indevida  mitigação  ao  princípio  da
inafastabilidade da jurisdição"; b) "quando o membro do Ministério Público
busca a homologação judicial de suas manifestações, não o faz em desprestígio
aos seus próprios órgãos revisionais,  sendo certo que as decisões exaradas
pelas  Câmaras de Coordenação e  Revisão do  MPF permanecem hígidas e
surtem efeitos jurídicos. A relevância das decisões oriundas das Câmaras de
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Coordenação e Revisão do MPF é amplamente reconhecida,  inclusive  pelo
Poder Judiciário";  c)  "no entanto,  é prerrogativa do membro do Ministério
Público, exercendo sua independência funcional, de acordo com sua estratégia
e  na  condição  de  titular  da  ação  penal  pública,  optar  por  submeter  sua
manifestação ao Poder Judiciário,  sendo certo  que o Estado-juiz não pode
fechar os olhos para o exame de fatos que lhe são postos sob julgamento,
especialmente quando tais fatos

configuram a prática de crimes. / Ora, se a lei não excluirá (como neste caso
não excluiu) da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, não
pode o julgador eximir-se do seu dever de julgar, sob o frágil argumento de que
aquele Inquérito Policial nunca antes havia sido judicializado"; d) "na prática,
há evidente e inaceitável negativa da prestação jurisdicional acerca de matéria
de  ordem  pública  (competência  do  juízo),  sendo  certo  que  o  pedido  de
declinação de competência formulado pelo MPF equivale a um arquivamento
indireto. Caso o juiz discorde do entendimento do Parquet deve indeferi-lo e
remeter os autos à 2ª Câmara de coordenação e Revisão, mas nunca se negar a
decidir e devolver os autos ao MPF com baixa na distribuição".

E pede:

Por todo o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requer, após ouvida
a Procuradoria Regional da República, seja determinado ao Juízo da 7ª Vara
Federal da Seção Judiciária do Amazonas que decida acerca da competência
da Justiça Federal para processar e julgar os fatos delituosos investigados no
presente Inquérito Policial.

O magistrado prestou  informações,  alegando que,   "considerando que não
houve judicialização do procedimento investigatório,  em momento  anterior;
considerando  o  disposto  na  norma  do  Conselho  da  Justiça  Federal  que
disciplina o assunto, bem como o disposto nos normativos do CNMP (...); este
juízo indeferiu o pedido de declínio de competência por entender que se trata
de mero declínio de atribuição, o qual deveria ser feito diretamente pelo Órgão
Ministerial".

O  Ministério  Público  Federal,  nesta  instância,  manifestou-se  "pelo
conhecimento da correição parcial e, no mérito, pelo seu provimento".

O agravante repete as alegações da petição inicial da correição parcial, reproduzidas
acima,  e  acrescenta  que  “é  prerrogativa  do  membro  do  parquet,  exercendo  sua  independência
funcional,  de acordo com sua estratégia e na condição de titular  da ação penal  pública,  optar por
submeter sua manifestação ao Poder Judiciário, sendo certo que o Estado-juiz não pode simplesmente
ignorar os fatos que lhe são apresentados, especialmente quando configuram a prática de crimes”.

Parecer do MPF (PRR – 1ª Região), id 2344879.

É o relatório.

Documento assinado eletronicamente por João Batista Moreira, Corregedor Regional da
Justiça Federal da 1ª Região, em 17/10/2016, às 18:33 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos
/verifica-processo.htm informando o código verificador 2967300 e o código CRC 4166545C.
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