
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

DECISÃO

CORREIÇÃO PARCIAL Nº 0018613-03.2016.4.01.8000/MG

Requerente : Ministério Público Federal

Requerido : Juízo Federal da 4ª Vara da Seção Judiciária de Roraima

O Ministério Público Federal narra ter ajuizado ação de improbidade administrativa.
Nessa ação, foi deferida liminar decretando a indisponibilidade de bens do réu Robério Bezerra de
Araújo. Osvaldir Rotilli e Juçara Teresina Kerpel Rotilli opuseram embargos de terceiro, alegando que
a  constrição  atingira  imóvel  "que  eles  teriam  adquirido  de  ROBÉRIO  (...)".  Na  contestação  aos
embargos, o MPF requereu "expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis (...), a fim de que,
em até 20 dias, informe quem é o atual proprietário do imóvel (...) e esclareça se ele é originário da
matrícula n. 3086 (...)". O magistrado indeferiu o pedido, em decisão assim fundamentada: "indefiro o
pedido de expedição de Ofício ao Cartório de Registro de Imóveis de Boa Vista/RR, uma vez que a
referida diligência pode ser realizada diretamente pelo Ministério Público Federal, cabendo à parte o
ônus de produzir provas do direito alegado em Juízo, não podendo transferir esta incumbência para o
Judiciário."

O  Ministério  Público  opõe,  então,  correição  parcial,  alegando  que: a)  "não  há
nenhuma normal  legal  que imponha ao  MPF o  ônus  de expedir  ofícios,  no  âmbito  de processos
judiciais, para a obtenção de provas no interesse do feito judicial"; b) "ao contrário, o que existe é uma
norma processual atribuindo expressamente ao juiz o dever de requisitar às repartições públicas as
certidões necessárias à prova das alegações das partes": "Art. 438. O juiz requisitará às repartições
públicas, em qualquer tempo ou grau de jurisdição: I - as certidões necessárias à prova das alegações
das partes; ...".

E pede:  "a  procedência  do pedido,  a fim de determinar  que a magistrada a quo
requisite, nos termos do art. 438, I, CPC, a certidão ao Cartório de Registro de Imóveis (...)".

Decido.

A Lei Complementar n. 75/93 dispõe:

Art. 8º Para o exercício de suas atribuições, o Ministério Público da União
poderá, nos procedimentos de sua competência:

I - notificar testemunhas e requisitar sua condução coercitiva, no caso de
ausência injustificada;

II - requisitar informações, exames, perícias e documentos de autoridades
da Administração Pública direta ou indireta;

III - requisitar da Administração Pública serviços temporários de seus
servidores  e  meios  materiais  necessários  para  a  realização  de  atividades
específicas;

IV - requisitar informações e documentos a entidades privadas;

V - realizar inspeções e diligências investigatórias;
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VI - ter livre acesso a qualquer local público ou privado, respeitadas as
normas constitucionais pertinentes à inviolabilidade do domicílio;

VII - expedir notificações e intimações necessárias aos procedimentos e
inquéritos que instaurar;

VIII - ter acesso incondicional a qualquer banco de dados de caráter
público ou relativo a serviço de relevância pública;

IX - requisitar o auxílio de força policial.

O MPF pode,  portanto,  requisitar  documentos  "de  autoridades  da  Administração
Pública" e de "entidades privadas".

Não está dito na lei que essa prerrogativa deixa de prevalecer se o parquet estiver
atuando em processo judicial. A propósito, da jurisprudência, colhe-se:

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.  EXPEDIÇÃO  DE  OFÍCIO  À  CARTÓRIO  PARA
APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE ÓBITO. INDEFERIMENTO. DECISÃO
MANTIDA.

 I.  O  Ministério  Público,  por  expressa  previsão  constitucional,  possui  a
prerrogativa de instaurar procedimento administrativo e conduzir diligências
investigatórias,  podendo requisitar  documentos  e  informações  que entender
necessários ao exercício de suas atribuições. Precedentes desta Corte e do STF.

 II.  Só se justificaria a requisição pelo Juízo de tal  documento se estivesse
evidenciado que o Cartório se nega a exibi-lo,  o que não é a hipótese dos
autos.

III. Agravo de instrumento desprovido.

(AG 0022421-62.2013.4.01.0000/RO, Rel. Juiz Federal, convocado, Alexandre
Buck Medrado Sampaio, 3ª Turma, e-DJF1 de 6.9. 2013, pág. 291).

Sobre a requisição, pelo magistrado, de documentos, nos termos do art. 438 do CPC,
tem-se:

Nos  termos  do  art.  5º,  XXXIV,  "b",  da  CF,  é  assegurado  a  todos,
independentemente  de  pagamento  de  taxas,  a  obtenção  de  certidões  em
repartições públicas, para defesa de direito. Dessa forma, a previsão do art.
438 do Novo CPC, ao prever o poder-dever do juiz de requisitar, às repartições
públicas,  certidões  e  procedimentos  administrativos,  deve  ser  interpretada
como uma função subsidiária do juiz, que só deve fazer tal requisição quando
as  partes  interessadas  na  produção  da  prova  tenham  encontrado  alguma
dificuldade concreta em produzi-la ou quando, no exercício de seus "poderes
instrutórios", o juiz determinar de ofício a produção da prova. (NEVES, Daniel
Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil. Comentado artigo por
artigo. Salvador: JusPODIVM. 2016. p. 735).

O MPF não traz prova de que o cartório tenha se recusado a fornecer a aludida
informação.

Nego, portanto, seguimento à correição parcial,  nos termos do Provimento COGER
n. 129/2016, art. 8º, § 1º, inciso VI.

Publique-se. Intimem-se.

Oportunamente, arquive-se.
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Brasília, 15 de dezembro de 2016.

JOÃO BATISTA MOREIRA

Corregedor Regional da Justiça Federal da 1ª Região

Documento assinado eletronicamente por João Batista Moreira, Corregedor Regional da
Justiça Federal da 1ª Região, em 18/12/2016, às 17:05 (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 2830125 e o código CRC BC82CCE8.
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