
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

DECISÃO - 6527308

Trata-se de correição parcial requerida pelo Ministério Público Federal, em 4 de maio de
2018, contra decisão prolatada por Anselmo Gonçalves da Silva, Juiz Federal designado para responder pela
Subseção Judiciária de Oiapoque/AP, que, durante audiência efetivada nos autos da Medida Cautelar 1028-
54.2017.4.01.3100, designou, para 14/6/2018, a realização de inspeção judicial na área denominada
"Garimpo do Lourenço", com a finalidade de avaliar a questão ambiental e, também, eventualmente, a
configuração de trabalho escravo.

Alega o requerente que a inspeção judicial designada pelo julgador a quo diz respeito a
questões estranhas ao objeto da investigação e viola, portanto, o princípio acusatório, cuja titularidade
exclusiva é do Ministério Público Federal. Esclarece que o Inquérito Policial 259/2016  SR/PF/AP, que deu
origem à Medida Cautelar 1028-54.2017.4.01.3100, tem natureza criminal e apura a prática de crimes de
redução de trabalhadores a condições análogas à de escravo, lavagem de dinheiro e organização criminosa.
Assevera que as questões ambientais relativas ao Garimpo do Lourenço são objeto de procedimento
específico e que, no tocante à barragem de contenção de rejeitos do Lourenço, já foi recomendado ao Poder
Público, nas esferas estadual e federal, a realização de vistorias, de modo a identificar as ações emergenciais
corretivas, com o objetivo de neutralizar os riscos de rompimento.

No que concerne à apuração relativa ao trabalho escravo, argumenta que o magistrado
responsável pela Subseção Judiciária de Oiapoque tem antecipado, indevidamente, seu posicionamento de
descrença sobre a prática desse crime — não obstante as constatações em sentido contrário feitas por 14
auditores fiscais do trabalho, que estiveram no local em 30/11/2017 —, e que a designação de inspeção
judicial, em audiência da qual participaram todos os investigados, elimina o "efeito surpresa", o que demonstra
a total inutilidade da medida.

Conclui que a mencionada inspeção judicial consubstancia inversão tumultuária de atos e
termos do processo e, considerada a proximidade de sua realização, requer a respectiva suspensão cautelar e,
ao final, o provimento da correição parcial, para que, chamado o feito à ordem, seja revogado o ato judicial
ora impugnado.

Por meio da Decisão 6143121, deferi o pedido de liminar.
Solicitadas as informações, comunicou o julgador a quo ter cancelado a inspeção judicial

anteriormente designada e manifestou surpresa com a insatisfação demonstrada pelo Ministério Público
Federal relativamente ao citado ato judicial, haja vista, segundo alegou, a preocupação externada pelo próprio
parquet nas razões do recurso em sentido estrito interposto nos autos, acerca da necessidade de prevenção
de um possível desastre ambiental na região.  Com relação ao trabalho escravo, afirmou que o  que se
pretendia era aproveitar a ocasião da inspeção judicial para constatar tal prática em relação aos
garimpeiros citados na denúncia.

A respeito da alegada violação ao princípio acusatório, ressaltou ser facultado ao julgador
ordenar, de ofício, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas
urgentes e relevantes, assim como realizar diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante, nos termos da
previsão contida no artigo 156, I e II, do Código de Processo Penal.

Defendeu, assim, a perfeita sintonia da inspeção designada com a legislação processual
em vigor, em face da urgência e relevância de seu objeto, e concluiu, ao final, pela não caracterização da
alegada inversão tumultuária de atos e termos do processo a justificar o acolhimento da correição
parcial.

Por meio da Manifestação 6274576, o Ministério Público Federal opinou pelo cabimento
da correição parcial na hipótese dos autos, em virtude da ausência de outro meio específico apto à
impugnação da decisão questionada. No mérito, pugnou pelo acolhimento do pedido, à consideração, em
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resumo, de que a prerrogativa concedida ao magistrado para ordenar a produção antecipada de provas deve-
se pautar pelos critérios da necessidade, adequação e proporcionalidade, não atendidos na situação da causa.

Decido.
O artigo 279 do Regimento Interno desta Corte prevê o cabimento de correição parcial

contra ato ou despacho de juiz de que não caiba recurso, bem como omissão que importe erro de ofício
ou abuso de poder.  Referido instrumento destina-se à reparação de vício de procedimento (error in
procedendo) ou de abuso que importe na inversão tumultuária dos atos e fórmulas de ordem legal do processo
contra o qual não caiba recurso.

A inspeção judicial, embora admitida no processo penal, está prevista no Código de
Processo Civil que, em seu artigo 481, faculta ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, em qualquer
fase do processo, inspecionar pessoas ou coisas, a fim de esclarecer fato que interesse à decisão da
causa.

Não obstante a argumentação deduzida pelo magistrado a quo em suas informações, no
caso em análise, a questão relativa à verificação do suposto dano ambiental no denominado Garimpo do
Lourenço refoge ao objeto de investigação que deu ensejo à Medida Cautelar 1028-54.2017.4.01.3100, o
que evidencia a desnecessidade dessa apuração para o deslinde da causa. Não há, igualmente, nenhuma
utilidade da medida para que se avalie a eventual configuração de trabalho escravo, fato que se extrai, sem
maior dificuldade, da simples presença de todos os envolvidos na audiência em que designada a inspeção
judicial e da consequente retirada do fator surpresa.

O caso, portanto, é de confirmação da decisão liminar.
Com essas breves considerações, dou provimento à presente correição parcial.
Publique-se. Intimem-se.
Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos.
 

 
Desembargadora Federal MARIA DO CARMO CARDOSO

Corregedora Regional da Justiça Federal da 1ª Região

Documento assinado eletronicamente por Maria do Carmo Cardoso, Corregedora Regional da
Justiça Federal da 1ª Região, em 27/07/2018, às 19:54 (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
6527308 e o código CRC BE5BB298.
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