
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

DECISÃO - 5666920

CORREIÇÃO PARCIAL N. 0001939-76.2018.4.01.8000

 

REQUERENTE : ALONSO LOBO MORAES

ADV : CATHARINA DE SOUZA CRUZ ESTRELLA (OAB/AM 7.006), DIEGO
MARCELO PADILHA GONÇALVES (OAB/AM 7.613)

REQUERIDO : JUÍZO FEDERAL DA 4ª VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO
AMAZONAS

N. PROCESSO
NA ORIGEM : 16076-44.2017.4.01.3200

Trata-se de correição parcial oposta nos autos 16076-44.2017.4.01.3200.
O requerente alega que:

Em 30.12.2017 o MPF apresentou recurso em sentido estrito em face da
decisão de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar. Em 31.12.2017
a Magistrada plantonista (...) se retratou nos autos do recurso em sentido
estrito e restabeleceu a prisão preventiva do Recorrente, o qual foi preso
novamente no próprio dia 31.12.2017.

E pede:
(...) requer-se o conhecimento e provimento da presente correição parcial,
requerendo, liminarmente, que os efeitos da decisão de 26.12.2017 sejam
restabelecidos para que o recorrente fique em prisão domiciliar e no mérito a
devida anulação da decisão recorrida.

Decido.
Nas informações (id 5660147), consignou o magistrado:

Em 24.01.2018, foi exarada decisão nos autos do HC n. 8-
79.2018.4.01.0000/AM, em trâmite perante a Egrégia Terceira Turma do
Tribunal Regional Federal da 1ª Região, declarando a nulidade da decisão
proferida em 31.12.2017, acima transcrita, e restabelecendo integralmente o
decisum que determinou a prisão domiciliar do recorrente em 26.12.2017,
subscrita pelo MM. Juiz Federal Ricardo Augusto de Sales, tendo em vista a
ausência de apresentação de contrarrazões anteriormente ao juízo de
retratação.
Em 29.01.2018, a defesa do recorrente apresentou contrarrazões.
Em 01.02.2018, o Juízo da 4ª Vara Federal, em que tem curso o aludido
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incidente, exerceu o juízo de retratação, determinando a prisão preventiva do
recorrente (...)

Tendo em vista, pois, que não persiste a decisão impugnada, julgo prejudicada a correição
parcial (Provimento COGER n. 129/2016, art. 8º, § 1º, inciso VI).

Publique-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquive-se.
Brasília, 28 de fevereiro de 2018.

 

Desembargador Federal JOÃO 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 01/03/2018, às 19:04 (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
5666920 e o código CRC AA53CC26.
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