
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

DECISÃO

CORREIÇÃO PARCIAL N. 0015892-44.2017.4.01.8000

REQUERENTE :
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (PROCURADORIA DA
REPÚBLICA EM ILHÉUS/BA)

REQUERIDO :
JUÍZO FEDERAL DA VARA ÚNICA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE
ILHÉUS (BA)

 

O Ministério  Público Federal  (Procuradoria da República em Ilhéus/BA) interpôs
correição parcial contra sentença proferida nos autos da cautelar n. 0001881-42.2017.4.01.3301/BA,
em que se julgou “parcialmente procedente o pedido”  para revogar “a indisponibilidade dos bens
relacionados” (id 4529023).

Pediu:

(...) tendo por equivocada a decisão atacada, requer a procedência do pedido
para  que  seja  anulada  a  decisão  proferida  nos  autos  n.
1881-42.2017.4.01.3301,  em virtude  de  a  mesma ser  violadora  da  decisão
transitada em julgado nos autos n. 2637-27.2012.4.01.3301.

Nas  informações  (id  4652442),  o  magistrado  alegou  que  o  requerente  interpôs
apelação da sentença proferida. E acresceu:

O que se verifica,  em verdade,  é  que o  MPF,  não  satisfeito  com decisões
judiciais  contrárias  aos  seus  pleitos,  utiliza-se  de  expediente  diverso  ao
previsto em Lei (recurso próprio para o Julgador a quem) para fazer valer o
seu entendimento (...).

Decido.

De acordo com o Provimento COGER n. 129/2016, é cabível a correição parcial para
o ato judicial do qual não caiba recurso.

Na jurisprudência desta Corte, é “apelável a decisão que, no processo penal, indefere”
(ou defere) “pedido de restituição de valores e de coisa apreendida, porquanto, não decidindo o mérito
da demanda penal, põe fim a uma etapa do procedimento (art. 593, II, do Código de Processo Penal)”
(MS 24679 GO 0024679-79.2012.4.01.0000).

Do relatório do andamento processual, consta, conforme consignado pelo magistrado,
interposição de apelação pelo MPF.

Ante o exposto, nego seguimento à correição parcial (Provimento COGER n. 129, art.
8º, inciso VI).
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Publique-se. Intimem-se.

Oportunamente, arquive-se.

Brasília, 28 de agosto de 2017.

 

Desembargador Federal JOÃO BATISTA MOREIRA

Corregedor Regional da 1ª Região

 

Documento assinado eletronicamente por João Batista Moreira, Corregedor Regional da
Justiça Federal da 1ª Região, em 29/08/2017, às 18:13 (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 4666463 e o código CRC 8E3E9F8F.
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