
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

DECISÃO

 

CORREIÇÃO PARCIAL N.  0000612-33.2017.4.01.8000

REQUERENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

REQUERIDO :
JUÍZO FEDERAL DA 1ª VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE
RORAIMA

 

O Ministério  Público  Federal  opõe  correição  parcial  contra  decisão  proferida  no
âmbito do juízo da 1ª Vara da Seção Judiciária do Estado de Roraima.

O parquet narra que o magistrado sobrestou o processamento de ação civil pública
por improbidade em suposto cumprimento ao quanto determinado pelo Ministro Teori Zavascki nos
autos do RE 852475/SP, em que fora reconhecida repercussão geral.

Sustenta que a decisão está equivocada. No recurso extraordinário, "foi reconhecida
repercussão geral do debate relativo a prescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário fundadas
em atos tipificados como ilícitos de improbidade administrativa". No caso concreto, "não se debate tal
(im)prescritibilidade.  /  (...)  se  cuida  de  ação  de  improbidade  administrativa  na  qual  é  certa  a
inocorrência da prescrição. Nele não se discute a aludida (im)prescritibilidade".

Aduz  ter  oposto  embargos  de  declaração  da  decisão  de  sobrestamento,  mas  o
"magistrado  (...),  quando  da  apreciação dos  embargos  (...),  resolveu  insistir  no  erro,  mantendo  a
suspensão, e, além disso, também incorreu em abuso de poder, pois não se dignou a fundamentar o seu
pronunciamento".

Decido.

Sobre o sobrestamento de processos em face de reconhecimento de repercussão geral,
dispõe o Código de Processo Civil:

Art.  1.037.   Selecionados  os  recursos,  o  relator,  no  tribunal  superior,
constatando  a  presença  do  pressuposto  do  caput  do  art.  1.036,  proferirá
decisão de afetação, na qual:

I - identificará com precisão a questão a ser submetida a julgamento;

II  -  determinará  a  suspensão  do  processamento  de  todos  os  processos
pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no
território nacional;

III - poderá requisitar aos presidentes ou aos vice-presidentes dos tribunais de
justiça  ou  dos  tribunais  regionais  federais  a  remessa  de  um  recurso
representativo da controvérsia.

§  1o  Se,  após  receber  os  recursos  selecionados  pelo  presidente  ou  pelo
vice-presidente de tribunal de justiça ou de tribunal regional federal, não se
proceder  à  afetação,  o  relator,  no  tribunal  superior,  comunicará o  fato  ao
presidente  ou  ao  vice-presidente  que  os  houver  enviado,  para  que  seja
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revogada a decisão de suspensão referida no art. 1.036, § 1o.

§ 2o É vedado ao órgão colegiado decidir, para os fins do art. 1.040, questão
não delimitada na decisão a que se refere o inciso I do caput.          (Revogado
pela Lei nº 13.256, de 2016)

§ 3o Havendo mais de uma afetação, será prevento o relator que primeiro tiver
proferido a decisão a que se refere o inciso I do caput.

§ 4o Os recursos afetados deverão ser julgados no prazo de 1 (um) ano e terão
preferência sobre os demais feitos, ressalvados os que envolvam réu preso e os
pedidos de habeas corpus.

§  5o  Não  ocorrendo  o  julgamento  no  prazo  de  1  (um)  ano  a  contar  da
publicação  da  decisão  de  que  trata  o  inciso  I  do caput,  cessam
automaticamente, em todo o território nacional, a afetação e a suspensão dos
processos, que retomarão seu curso normal.          (Revogado pela Lei nº
13.256, de 2016)

§ 6o Ocorrendo a hipótese do § 5o, é permitido a outro relator do respectivo
tribunal  superior  afetar  2  (dois)  ou  mais  recursos  representativos  da
controvérsia na forma do art. 1.036.

§  7o  Quando  os  recursos  requisitados  na  forma  do  inciso  III
do caput contiverem outras questões além daquela que é objeto da afetação,
caberá ao tribunal  decidir  esta em primeiro lugar  e depois  as demais,  em
acórdão específico para cada processo.

§ 8o As partes deverão ser intimadas da decisão de suspensão de seu processo,
a ser proferida pelo respectivo juiz ou relator quando informado da decisão a
que se refere o inciso II do caput.

§ 9o Demonstrando distinção entre a questão a ser decidida no processo e
aquela a ser julgada no recurso especial ou extraordinário afetado, a parte
poderá requerer o prosseguimento do seu processo.

§ 10.  O requerimento a que se refere o § 9o será dirigido:

I - ao juiz, se o processo sobrestado estiver em primeiro grau;

II - ao relator, se o processo sobrestado estiver no tribunal de origem;

III - ao relator do acórdão recorrido, se for sobrestado recurso especial ou
recurso extraordinário no tribunal de origem;

IV  -  ao  relator,  no  tribunal  superior,  de  recurso  especial  ou  de  recurso
extraordinário cujo processamento houver sido sobrestado.

§ 11.  A outra parte deverá ser ouvida sobre o requerimento a que se refere o §

9o, no prazo de 5 (cinco) dias.

§ 12.  Reconhecida a distinção no caso:

I - dos incisos I, II e IV do § 10, o próprio juiz ou relator dará prosseguimento
ao processo;

II - do inciso III do § 10, o relator comunicará a decisão ao presidente ou ao
vice-presidente que houver determinado o sobrestamento, para que o recurso
especial ou o recurso extraordinário seja encaminhado ao respectivo tribunal
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superior, na forma do art. 1.030, parágrafo único.

§ 13.  Da decisão que resolver o requerimento a que se refere o § 9o caberá:

I - agravo de instrumento, se o processo estiver em primeiro grau;

II - agravo interno, se a decisão for de relator.

De acordo com o Provimento COGER n. 129/2016, art. 8º, § 1º, "caberá correição
parcial contra ato ou despacho de juiz de que não caiba recurso". Presente, pois, o art. 1.037, § 9º, c/c §
13, inciso I, do NPCP, nego seguimento à correição parcial (Provimento COGER n. 129/2016, art. 8º, §
1º, inciso VI).

Publique-se. Intimem-se.

Oportunamente, arquivem-se.

Brasília, 25 de janeiro de 2017.

 

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 25/01/2017, às 17:45 (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 3479657 e o código CRC E6FA48E2.
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