
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

DECISÃO

CORREIÇÃO PARCIAL N. 0013111-25.2017.4.01.8008

REQUERENTE :
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (PROCURADORIA DA
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE/MG)

REQUERIDO :
JUÍZO FEDERAL DA 2ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE
POUSO ALEGRE/MG

Trata-se de correição parcial oposta pelo Ministério Público Federal (Procuradoria da
República no Município de Pouso Alegre/MG), tirada dos autos n. 0002239-03.2015.4.01.3810, em
trâmite na 2ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Pouso Alegre/MG, contra decisão que determinou
ao MPF “justificar  fundamentadamente se persiste o interesse e a necessidade de inquirição da(s)
testemunha(s) arrolada(s) na denúncia, devendo qualificá-las adequadamente”.

Informações – id 4154424.

Decido.

"A correição parcial foi instituída pela Lei n. 5.010/66 (art. 6º) como um instrumento
jurídico-processual anômalo, de natureza administrativa, destinado a corrigir error in procedendo (...)
consubstanciado em ato ou despacho de que não caiba recurso ou que importe erro de ofício ou abuso
de poder", desde que "possa decorrer prejuízo à parte" (TRF-3. 5ª Turma. AC 00225676519894039999.
Rel. Juiz Convocado Ferreira da Rocha. DJ 20/03/2007). "Ausente prejuízo, descabido é o uso da via
recursal anômala da correição - por falta de interesse -, esta sim possível de gerar ainda maior acúmulo
de trabalho forense" (TRF-4. COR 200604000250948. 7ª Turma. Rel. Desembargador Federal Néfi
Cordeiro. DJ 20/09/2006).

Do despacho impugnado não decorreu gravame. "Prejuízo" decorreria, na verdade, do
não  recebimento  da  denúncia  (que  veio  efetivamente  a  ocorrer,  conforme  cópia  de  decisão  que
acompanha as informações), que, por isso mesmo, é ato (decisão) recorrível.

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

Publique-se. Intimem-se.

Oportunamente, arquivem-se.

Brasília, 5 de julho de 2017.

JOÃO BATISTA MOREIRA
Corregedor Regional da Justiça Federal da 1ª Região
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Documento assinado eletronicamente por João Batista Moreira, Corregedor Regional da
Justiça Federal da 1ª Região, em 06/07/2017, às 12:51 (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 4370283 e o código CRC 6360EE99.
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