
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

DECISÃO

CORREIÇÃO PARCIAL N. 0011060-65.2017.4.01.8000

REQUERENTE :
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (PROCURADORIA DA
REPÚBLICA EM VITÓRIA DA CONQUISTA)

REQUERIDO :
JUÍZO FEDERAL DA 2ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE
VITÓRIA DA CONQUISTA/BA

Trata-se de correição parcial oposta pelo Ministério Público Federal (Procuradoria da
República em Vitória da Conquista/BA) contra ato proferido pelo Juízo Federal da 2ª Vara da Subseção
Judiciária de Vitória da Conquista/BA nos autos n. 6055-81.2014.4.01.3307/BA - embargos de terceiro
tirados da ação de improbidade n. 6675-30.2013.4.01.3307/BA -, do seguinte teor:

Decido.

Inicialmente, revogo a decisão (...), tendo em vista que, de fato, o postulante
requereu a realização de inspeção judicial, e não houve apreciação expressa
deste requerimento. O embargante, inclusive, sequer foi intimado da decisão
(...), ocasião em que este juízo deferiu a produção de outras provas.

Entretanto,  ao  requerer  a  referida  inspeção,  infere-se  que  a  pretensão  do
demandante, em verdade, lastreia-se no interesse de que seja feita uma aferição
in loco apta a comprovar que exerce o direito de propriedade sobre o bem
discutido nestes autos.

Para tanto, entendo ser suficiente, e ainda mais profícua, a produção de prova
pericial, a ser realizada por assistente social de confiança deste juízo, o que
ora determino ex officio, e que tornará mais segura a aferição de exercício, ou
não, pelo embargante, dos direitos de posse e/ou propriedade sobre o bem.

O MPF alega que: a) “o sistema de preclusões não (...) cuida de mero formalismo,
mas  de  necessária  obediência  ao  devido  processo  legal,  evitando-se  chicanas,  favorecendo-se  a
segurança jurídica e possibilitando-se a rápida solução dos litígios”; b) estando o processo concluso
para sentença, o juiz “não poderia proferir decisão tendente a reabrir a fase de instrução”, “em razão da
preclusão incidente até mesmo para o (...) magistrado”; c) “a prova é absolutamente impertinente”; não
se justifica “comparecimento físico ao imóvel. Trata-se, em verdade, de mera tomada de depoimento a
ser realizado pela assistente social”.

Decido.

No  que  diz  respeito  ao  requerimento  de  inspeção,  não  houve  preclusão  para  o
embargante,  tendo  em  vista,  conforme  bem  fundamentou  o  magistrado,  que  esse  “sequer”  fora
“intimado da decisão” que decidiu sobre “a produção de (...) provas”.

Por outro lado, a perícia foi determinada de ofício e a jurisprudência do Superior
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Tribunal de Justiça é pacífica quanto à inexistência de preclusão, no caso: “A iniciativa probatória do
julgador, em busca da verdade real, não está sujeita a preclusão, uma vez que, em questões probatórias,
não há preclusão para o magistrado.” (AgInt no AREsp 954805/RJ. No mesmo sentido, v.g.: AgInt no
AREsp 871003/SP, AgRg no AgRg no AREsp 359106/MG, AgRg no Ag 1282939/SP).

No  mais,  conquanto  o  juiz  tenha  formulado  quesitos  a  serem  respondidos  por
testemunhas,  não  se  pode  presumir  que  o  laudo  se  fundamentará,  necessariamente,  apenas  em
depoimentos, ex vi do art. 473 do CPC:

Art. 473. (...)

(...)

§ 3º Para o desempenho de sua função, o perito e os assistentes técnicos podem
valer-se  de  todos  os  meios  necessários,  ouvindo  testemunhas,  obtendo
informações,  solicitando  documentos  que  estejam  em  poder  da  parte,  de
terceiros, ou em repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas,
mapas,  plantas,  desenhos,  fotografias  ou  outros  elementos  necessários  ao
esclarecimento do objeto da perícia.

Nego, por isso, seguimento à correição parcial (Provimento COGER n. 129/2016, art.
8º, inciso VI).

Publique-se. Intimem-se.

Oportunamente, arquive-se.

Brasília, 03 de julho 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 03/07/2017, às 17:49 (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 4319693 e o código CRC 4E5DEB8D.
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