
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

DECISÃO - 5554691

CORREIÇÃO PARCIAL N. 0002556-36.2018.4.01.8000

REQUERENTE :
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (PROCURADORIA DA REPÚBLICA
EM MINAS GERAIS)

REQUERIDO :
JUÍZO FEDERAL DA 11ª VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MINAS
GERAIS

N. DO
PROCESSO NA
ORIGEM

: 31560-84.2013.4.01.3800

O Ministério Público Federal  (Procuradoria da República em Minas Gerais) opõe
correição parcial de decisão em que, nos autos da ação penal 31560-84.2013.4.01.3800, em trâmite na
11ª  Vara da Seção Judiciária  de Minas  Gerais,  foi  indeferido  “o  pedido  formulado pelo MPF de
requisição, por este Juízo, das folhas de antecedentes criminais de Carlos Augusto de Magalhães Filho,
relativas ao Estado do Espírito Santo”.

Consignou a magistrada que “o Órgão Ministerial possui a prerrogativa de requisitar
as CAC´s e FAC´s do acusado”, sendo “desnecessária a intervenção do Poder Judiciário”.

O MPF alega que: a) “incumbe ao magistrado desvendar a verdade real do fato (...). É
por  isso  que  o  Código  de  Processo  Penal  lhe  confere,  inclusive,  a  prerrogativa  de  determinar  a
produção de provas ex officio”; b) o “poder” de requisitar informações sem necessidade de intervenção
do Poder Judiciário “refere-se a feitos cuja apuração encontram-se (sic) sob a presidência do MPF”; c)
indeferir  a  requisição  “significa  criar  óbice  desnecessário  e indevido  no  bojo  do  processo  penal,
tumultuando  seu  normal  desenrolar  e  prejudicando  a  função  do  Parquet”;  d)  “prerrogativas
institucionais  conferidas  (...)  ao  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL”  não  eximem  “o  juiz
monocrático de seu dever constitucional de presidir a instrução processual”; e) “o perigo da demora
reside tanto no fato de se tratar de ação penal, bem como no tumulto processual que a decisão (...)
produzirá”.

E  pede:  “em  provimento  liminar  (...),  seja  RECONHECIDA  A  NULIDADE  do
despacho da MM. Juíza Federal (...) quanto ao indeferimento do pedido de requisição de folhas de
antecedentes criminais de CARLOS AUGUSTO DE MAGALHÃES FILHO, relativas ao Estado do
Espírito Santo”.

Decido.

Sobre a matéria, já se decidiu no âmbito desta Corte:

AGRAVO REGIMENTAL NA CORREIÇÃO PARCIAL N. 2013/01124-MT
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CORREIÇÃO  PARCIAL.  PROCESSUAL  PENAL.  CERTIDÃO  DE
ANTECEDENTES  CRIMINAIS  E  OUTROS  REGISTROS  PENAIS  DO
ACUSADO. REQUISIÇÃO. INDEFERIMENTO.  

1. O poder de requisição de documento, por parte do Ministério Público, não
encontra  restrição  no  ordenamento  jurídico  pátrio,  sendo  o  artigo  47  do
Código de Processo Penal expresso no sentido de que necessitando o órgão de
documentação  complementar,  deverá  requisitá-la  diretamente  de  qualquer
autoridade  ou  funcionário  que  deva  ou  possa  fornecê-lo,  apenas  se
justificando, por isso mesmo, intervenção do Poder Judiciário a propósito se o
documento for recusado ou for daqueles que possa ser requisitado apenas pelo
juízo.

2. Embora seja certo que certidão e registros de antecedentes criminais possam
também ser  documentos  de  interesse da  defesa ou  do  próprio  juízo,  como
elementos relevantes na dosimetria da pena, trata-se, na hipótese em causa, de
peças requeridas pelo Ministério  Público Federal  que,  no entanto,  poderia
requisitá-las  diretamente  às  autoridades  competentes  para  fornecê-las,  sem
necessidade alguma de atuação do juiz,  de regra já assoberbado com suas
próprias atribuições.

3. Agravo regimental não provido.

O Ministério Público nada traz para demonstrar, concretamente, impossibilidade de
promover,  sponte  propria, as  diligências  requeridas,  estando  a  decisão,  também  por  isso,  em
consonância com a jurisprudência, v.g.:

CONSTITUCIONAL  E  PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO  DE  SEGURANÇA.   CERTIDÃO   DE   ANTECEDENTES
CRIMINAIS.  INDEFERIMENTO  PELO  JUIZ.  POSSIBILIDADE  DE
REQUISIÇÃO  PELO  MINISTÉRIO  PÚBLICO.  INCAPACIDADE   DE  
REALIZAR   A   DILIGÊNCIA  NÃO  DEMONSTRADA  PELO  ÓRGÃO
ACUSATÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.  O  Ministério  Público  é  titular  do  poder  de  requisição de diligências 
investigatórias necessárias ao cumprimento do seu papel institucional  (arts.
129, VIII, da Constituição Federal; 7º, II, da Lei Complementar n. 75/1993; e
47 do Código de Processo Penal).

2.  Não  haverá  impedimento  à  solicitação  de tais diligências ao Judiciário, 
uma  vez   demonstrada  sua  incapacidade  em realizar,  por  meios  próprios,
determinada providência. Precedentes.

3.  Na  espécie  dos  autos, a diligência consistia na requisição de certidão  de 
antecedentes   criminais.   Entretanto,   o   Parquet   não  demonstrou  a
incapacidade de praticar o ato.

4.   Recurso   ordinário   em   mandado   de   segurança   a   que   se   nega
provimento.
(RMS 37.223/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado
em 15/03/2016, DJe 28/03/2016)

Nego, pois, seguimento à correição parcial (Provimento COGER n. 129/2016, art. 8º,
§ 1º, inciso VI).

Publique-se. Intimem-se.

Oportunamente, arquive-se.
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Brasília, 06 de fevereiro de 2018.

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 06/02/2018, às 18:18 (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 5554691 e o código CRC C80276F0.
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