
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

DECISÃO

CORREIÇÃO PARCIAL N. 0003428-56.2015.4.01.8000

REQUERENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

REQUERIDO :
JUÍZO FEDERAL DA 9ª VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MINAS
GERAIS

PROCESSO NA
ORIGEM

: 49392-04.2011.4.01.3800

O Ministério Público Federal opôs correição parcial de decisão em que, nos autos de
ação penal, foi deferida, de ofício, “a suspensão condicional do processo, apesar do não assentimento
dos órgãos ministeriais naturais e de revisão”.

Em lugar  de  informações  (id  0750863),  o  magistrado  diz  “que  contra  a  mesma
decisão (concessão de suspensão condicional do processo com fundamento no art. 89, da Lei 9099/95,
a requerimento da defesa) atacada por meio da presente Correição Parcial, o Ministério Público Federal
interpôs  também  Recurso  em Sentido  Estrito,  autos  remetido  ao  Eg.  TRF1  em  03/06/2015  para
julgamento do referido recurso”.

A PRR-1ª Região opinou pelo “conhecimento e provimento da correição parcial” (id
0845861).

Por  decisão  do  Desembargador  Federal  Carlos  Moreira  Alves,  então  Corregedor
Regional da Justiça Federal da 1ª Região, foi sobrestado “o andamento do presente feito até julgamento
do referido recurso por aquele órgão fracionário”. (id 0855512)

Decido.

A interposição de recurso em sentido estrito e o fato de não ter sido aventada falta
disciplinar deixam claro que a correição, na espécie, imiscui-se na seara judicial.  A jurisprudência
admite essa finalidade da correição em situações excepcionais, especialmente nas hipóteses em que
praticamente impossível estabelecer distinção entre error in procedendo e error in judicando.

Ocorre que o princípio  da unirrecorribilidade veda a interposição de mais de um
recurso de uma mesma decisão. Tendo em vista, pois, que o recurso em sentido estrito foi distribuído
antes (02/07/2015) da correição parcial (10/07/2015), esta não pode ser admitida.

Além disso, é necessário ter presente que a correição parcial é julgada por órgão
administrativo, enquanto que o recurso em sentido estrito, por órgão jurisdicional.
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Nego seguimento à correição parcial, nos termos do Provimento COGER n. 129, art.
8º, inciso VI.

Publique-se. Intimem-se.

Oportunamente, arquive-se.

Brasília, 13 de dezembro de 2017.

Desembargador FederalJOÃO 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 14/12/2017, às 13:40 (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 5277181 e o código CRC 7EFF3854.
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