
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

DECISÃO - 5563399

CORREIÇÃO PARCIAL N. 0000454-41.2018.4.01.8000

 

REQUERENTE :
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (PROCURADORIA DA REPÚBLICA
NO AMAZONAS)

REQUERIDO :
JUIZ FEDERAL PLANTONISTA (JUIZ FEDERAL RICARDO AUGUSTO
DE SALES, TITULAR DA 3ª VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO
AMAZONAS)

PROCESSO NA
ORIGEM

: 16.076-44.2017.4.01.3200 / 14.698-53.2017.4.01.3200

O  Ministério  Público  Federal  (Procuradoria  da  República  no  Amazonas)  opôs
correição parcial contra decisão da lavra do Juiz Federal Plantonista da Seção Judiciária do Amazonas
(período de 26 a 28/12/2017) - Juiz Federal Ricardo Augusto de Sales, Titular da 3ª Vara da Seção
Judiciária do Amazonas -, em que: “a) consagrou as seguintes ilegalidades da audiência de custódia e
na intimação do MPF: a.1) consignou o horário de 19h, fora do expediente determinado para o plantão,
nos termos do inciso II da Portaria SJ Diref 60; a.2) intimou o MPF por e-mail em hora posterior às
19h, mas para a mesma hora (sic); a.3) a real hora da audiência não foi comunicada com qualquer ato
judicial formal (despacho, termo ou ofício); a.4) a audiência de custódia não poderia ter ocorrido sem a
participação do MPF; b) libertou o requerido JOSÉ MELO, a despeito de ter sido a prisão temporária
prorrogada um dia antes pelo Juiz Federal plantonista anterior; o fato constitui violação ao art. 1º, § 1º,
da Res. 71/2009 do CNJ”.

E pediu: “(...)  o imediato deferimento de efeito suspensivo ativo em caráter liminar
para que o ato judicial  (AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA) e todas as decisões nela exaradas tenham
efeitos suspensos (...). / No mérito, requer, ouvida a Doutora Procuradoria Regional, seja confirmada a
liminar eventualmente concedida, em caráter definitivo, deferindo o pedido, bem como sejam adotados
os regulares trâmites para apreciação disciplinar sobre a decisão exarada e suas circunstâncias”.

Decido.

Nos autos da Correição Parcial  n.  0000445-79.2018.4.01.8000,  proferi  a  seguinte
decisão:

Nas informações (id 5502341), a MM. Juíza Federal Ana Paula Serizawa Silva
Podedworny, Titular da 4ª Vara da Seção Judiciária do Amazonas, consignou:

(...)  o  MM.  Juízo  Federal  Plantonista  em 26.12.2017,  Dr.  RICARDO
AUGUSTO DE SALES, antes de encerrada a instrução do procedimento
de transferência de presos para presídio federal, ao apreciar, em plantão,
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manifestação formulada tão somente por  AFONSO LOBO MORAES,
em que se pedia, alternativamente, a transferência do citado custodiado
para unidade de Polícia Militar, decidiu o mérito do pedido, inicialmente
aduzido pelo Parquet Federal, de transferência dos presos para presídio
federal,  bem como determinou,  de  ofício,  que referido investigado e,
também, WILSON DUARTE ALECRIM e PEDRO ELIAS DE SOUZA,
fossem submetidos à prisão domiciliar.

Informo, todavia, que o MPF recorreu em sentido estrito da sobredita
decisão  lavrada  em 26.12.2017,  tendo esta  subscritora,  em plantão
judicial, no dia 31.12.2017, proferido nova decisão. [grifei] A decisão
inicialmente anulou parcialmente o referido decisum, tendo em vista que
houve  reexame,  em  plantão,  de  matéria  já  anteriormente  apreciada
(especificamente quanto ao investigado WILSON ALECRIM, que teve
pedido  de  prisão  domiciliar  anteriormente  indeferido  nos  autos
12254-47.2017.4.01.3200),  e  também  anulou  a  decisão  na  parte  que
analisou  o  mérito  antes  de  encerrada  a  instrução  do  pedido  de
transferência para presídio federal.

Além disso, em juízo de retratação, nos termos do art. 589 do Código de
Processo  Penal, proferi  novo  decreto  de  prisão  preventiva,  por
entender que nenhum dos custodiados se enquadravam nas hipóteses
legais previstas no art. 318 do Código de Processo Penal, ordenando
a expedição de novos mandados de prisão preventiva em desfavor de
AFONSO  LOBO  MORAES,  WILSON  DUARTE  ALECRIM  e
PEDRO ELIAS DE SOUZA (...) [grifei]

Evidente, pois, a perda de objeto da correição, no que se refere ao pedido de
suspensão/anulação da(s) decisão(ões) proferidas,  em sede de plantão, pelo
Juiz Federal Ricardo Augusto de Sales.

No mais, do que consta, não há indícios de que o magistrado tenha atuado com
vontade pessoal.

A alegada violação da regra da norma do CNJ – reconsideração, em plantão,
de decisão proferida  pelo  “juízo  natural”  –  não constitui,  por  si  só,  falta
funcional  (procedimento  incorreto),  conforme já  decidido  nos  autos  SEI  n.
0002231-95.2017.4.01.8000, em julgamento da Corte Especial Administrativa
– sessão de 13/07/2017.

Tomo, pois, em razões de decidir, os mesmos fundamentos para negar seguimento à
correição parcial (Provimento COGER n. 129/2016, art. 8º, § 1º, inciso VI).

Publique-se. Intimem-se.

Oportunamente, arquive-se.

Brasília, 07 de fevereiro de 2018.

 

Desembargador Federal 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 09/02/2018, às 10:58 (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 5563399 e o código CRC 5D98CE25.
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