
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

DECISÃO - 6715022

Trata-se de correição parcial requerida pelo Ministério Público Federal,  em 24 de
agosto de 2018, na qual aponta erro de ofício na decisão prolatada por Lincoln Pinheiro Costa, Juiz
Federal  da  1ª  Vara  da  Subseção  Judiciária  de  Ilhéus/BA,  que,  nos  autos  da  Ação  Penal
0004248-10.2015.4.01.3301,  declarou,  incidentalmente,  a  inconstitucionalidade  do  artigo  191  do
Código de Processo Penal (Havendo mais de um acusado, serão interrogados separadamente).

Este, no que interessa, o teor da decisão objeto de correição:

Designo para o dia 07/11/2018, às 15h45min, a audiência para oitiva das testemunhas arroladas pela
acusação RITA CRISTINA SOCORRO DE CARVALHO MACHADO e REGINA SUELY RIOS CARDOSO,
das  testemunhas  de  defesa  MARCIO  CUNHA  RAFAEL  DOS  SANTOS,  MARILENE  CRISTINA  SÁ
ANUNCIAÇÃO, KALIANE SOUZA e AILAN JURANDY DE OLIVEIRA SOUZA, e para interrogatório
dos réus LIDINEY MARIA FERREIRA CAMPOS DE AZEVEDO e NEWTON LIMA SILVA.

(...)

Nos autos da ação penal 0002355-23.2011.4.01.3301, declarei, em audiência, a inconstitucionalidade do
art. 191 do CPP, o que motivou o manejo de correição parcial pelo MPF.

Conquanto  o  recurso  tenha  sido  rejeitado  liminarmente,  sob  o  fundamento  de  'evidente  natureza
jurisdicional' da decisão, a ilustre Corregedora pontuou que a decisão tomada em audiência configura
inversão tumultuária do processo.

Designada acima a audiência para o interrogatório dos réus, passo a exercer antecipadamente o controle
difuso de constitucionalidade do art.  191 do CPP, a fim de se evitar eventual alegação de error  in
procedendo.

O CPP, editado em 1941, com inspiração fascista, prescreve em seu art. 191 que havendo mais de um
acusado serão interrogados separadamente. Essa norma contraria a garantia fundamental assegurada
no art. 5º, LV, da Constituição Federal ainda formalmente em vigor. Garantia também assegurada no
Pacto São José das Costa Rica no art. 8º, 2, 1, 'f' e no art. 43, 3, 'e' do Pacto Internacional dos Direito
Civis  e  Políticos/ONU,  Convenções  Internacionais  sobre  direitos  humanos  incorporados  ao  direito
brasileiro na forma do art. 5º, § 3º, da Constituição Federal. Com efeito, sendo o interrogatório um ato
judicial que tem natureza ao mesmo tempo probatória e de defesa, é evidente que não seria assegurada a
ampla defesa se fosse vedado ao réu participar do interrogatório do corréu. Assim, também já decidiu o
STF, exemplificativamente, no julgamento da Medida Cautelar no Habeas Corpus 94.601, julgado em
24/10/2008, e do Ag. Rg. no Habeas Corpus 111.567, julgado em 05/08/2014, ambos relatados pelo
Ministro Celso de Mello.

(...)

 Face ao exposto, declaro, incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 191 do CPP e asseguro a
participação dos réus no interrogatório uns dos outros.

Alega o requerente, no essencial, que a decisão questionada: a) contraria disposição
expressa  do  artigo  191  do  Código  de  Processo  e,  ao  alterar  (indevidamente)  a  disciplina  do
interrogatório,  causa  inversão  tumultuária  do  rito  processual;  b)  configura  indubitável  error  in
procedendo; c) não pode ser atacada por nenhum outro recurso, pois não se insere no rol taxativo do
artigo 581 do CPP, tampouco na hipóteses residuais do artigo 593, reservadas à apelação.

Acrescenta  não  ser  cabível  na  situação  narrada  a  impetração  de  mandado  de
segurança, por força da jurisprudência consagrada no Enunciado 267 da Súmula do Supremo Tribunal
Federal  (Não cabe mandado de segurança contra  ato judicial  passível  de recurso ou correição).
Sustenta, de outra parte, que a mera circunstância de o error in procedendo ter sido praticado por meio
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de decisão judicial  não descaracteriza sua natureza de erro procedimental  e  conclui,  assim,  pelo
cabimento da correição parcial.

No mérito, insurge-se contra a fundamentação adotada pelo magistrado e afirma: i)
que a jurisprudência atual do Supremo Tribunal  Federal  reconhece a plena aplicabilidade da regra
prevista no artigo 191 do Código de Processo Penal; ii) que o procedimento adotado pelo magistrado
tem o potencial de causar prejuízos efetivos à ampla defesa, dando causa a nulidades processuais.

Pede,  assim,  a  suspensão liminar  do  ato,  ao  argumento  de que,  caso realizada a
audiência designada para 7/11/2018, nos moldes determinados, haverá irreversibilidade do dano e, ao
final, a procedência do pedido, com a determinação ao Juiz Titular da Subseção Judiciária de Ilhéus
que observe a disciplina do art. 191 do CPP nos feitos sob sua responsabilidade.

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.

Não se admite, portanto, o manejo da correição parcial para a revisão de ato que
envolva matéria eminentemente jurisdicional (error in judicando).

A situação narrada no presente feito não é inédita nesta Corregedoria, que, nos autos
do  PAe-SEI  0007621-12.2018.4.01.8000  —  em  que  o  Ministério  Público  Federal  se  insurgia,
igualmente,  contra a declaração incidental  de inconstitucionalidade do artigo 191 do CPP —, não
obstante tenha negado seguimento à correição parcial,  e  assentado a  natureza jurisdicional  do  ato
impugnado,  reputou  caracterizados  o  erro  procedimental  e  a  inversão  tumultuária  do  processo,
decorrentes do fato de a declaração de inconstitucionalidade da norma em comento ter sido prolatada
durante a realização da audiência de interrogatório dos réus, e retirado das partes, consequentemente,
a possibilidade da  respectiva  impugnação,  em franco prejuízo ao  direito  de defesa e  ao  próprio
processo.

Entendeu-se,  portanto,  que atuação do  magistrado,  ao  inviabilizar  o  exercício  do
direito de defesa, caracterizaria inversão tumultuária do processo, passível de impugnação pela via da
correição parcial.

No  caso  em  análise,  todavia,  a  situação  é  diversa,  pois  a  declaração  de
inconstitucionalidade do artigo 191 do CPP precedeu à oitiva conjunta dos corréus, o que somente
ocorrerá em 7/11/2018. Não se pode dizer, assim, que se tenha retirado das partes a possibilidade de
impugnação do ato ora atacado. A afirmação do Ministério Público Federal de que ausente recurso para
tal impugnação, por sua vez, não afasta a natureza eminentemente jurisdicional do ato judicial  em
causa, o que impede o manejo da correição parcial, instrumento cabível tão somente para a revisão de
erros procedimentais.

Deve ser ressaltado, que o evidente descabimento da utilização da correição parcial
na situação dos autos implica o afastamento do óbice  do Enunciado 267 da Súmula  do Supremo
Tribunal Federal, o que, no meu entendimento, autoriza a impetração de mandado de segurança, caso se
entenda caracterizada hipótese de teratologia, abuso ou flagrante ilegalidade.

Com essas considerações, uma vez que a via correcional não se presta para a revisão
de error in judicando, nego seguimento à presente correição parcial, com fundamento no artigo 8º, I, §
1º, VI, do Provimento 129/2016 desta Corregedoria.

Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos.

SEI/TRF1 - 6715022 - Decisão https://sei.trf1.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_...

2 de 3 29/08/2018 09:04



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 28/08/2018, às 18:55 (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 6715022 e o código CRC 1357CEC8.
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