
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

DECISÃO - 10466662

Trata-se de correição parcial proposta pelo MPF em face da decisão id 216764895
proferida pela Excelentíssima Juíza Federal Pollyanna Kelly Maciel Medeiros Martins Alves, da 12ª Vara da
Seção Judiciária do Distrito Federal, que, nos autos da Ação Penal 1016326-71.2019.4.01.3400, deferiu o
ingresso da OAB/DF como assistente da defesa do réu LUIS CARLOS BARRETO DE OLIVEIRA
ALCOFORADO.

A JF prolatora da decisão impugnada prestou informações (10217358), nos seguintes
termos:

[...]
De início, indeferi o pleito deduzido por entender ausente previsão legal da figura processual
do "assistente da defesa". Contudo, em face de pedido de reconsideração formulado, revendo
o entendimento referido, considerei prudente autorizar o ingresso da OAB como assistente do
acusado LUÍS CARLOS BARRETO DE OLIVEIRA ALCOFORADO por considerar
razoáveis os argumentos apresentados pela requerente. Para além de garantir a paridade de
tratamento entre acusação e defesa, não vislumbrei a possibilidade de ocorrência de prejuízo
ao regular andamento do feito tendo em vista não ser mais a fase de apresentação de
respostas à acusação bem como de arrolamento de testemunhas. Por fim, registro que o feito
tramita eletronicamente, e, justamente por tal razão, eventual vista dos autos prescinde da
retirada dos autos do Juízo, não interferindo, portanto, na marcha processual.
[...]

Brevemente relatado, 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), conforme entendimento firmado pelo STF. Veja-se:

EMENTAS: 1. RECURSO CRIMINAL. Desaforamento. Cumprimento de decisão
proferida por Tribunal Superior. Recurso em sentido estrito. Não-cabimento.
Rejulgamento de questão já solucionada em grau superior. Não é ilegal a decisão que
nega seguimento a recurso em sentido estrito interposto contra o cumprimento, pelo
juízo de primeiro grau, de decisão emanada de Tribunal Superior. 2. RECURSO
CRIMINAL. Correição parcial. Indeferimento de perícias requeridas pela defesa. Não-
cabimento. Recurso em habeas corpus a que se nega provimento. A correição parcial é
medida tendente a reparar vício de procedimento (error in procedendo), sendo
incabível a sua interposição para impugnar as razões jurídicas da decisão judicial
(error in judicando).
HC 81427, Relator(a): CEZAR PELUSO, Segunda Turma, julgado em 02/02/2010, DJe-
055  DIVULG 25-03-2010  PUBLIC 26-03-2010 EMENT VOL-02395-02  PP-00497.
(Grifei)

No caso em análise, em que pese a argumentação deduzida pelo requerente, entendo que a
natureza eminentemente jurisdicional da controvérsia impede o manejo da correição parcial.

Observo que a decisão objeto de questionamento — da qual não se faz nenhum juízo de
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valor —, embora contrária aos interesses do Ministério Público Federal e à jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, encontra-se devidamente fundamentada, de modo que não há de se falar, prima facie, em
abuso, teratologia ou inversão tumultuária do feito.

Por fim, importa registrar que o fato de haver precedentes jurisprudenciais em sentido
contrário no âmbito do STJ apenas corrobora o entendimento de que a presente controvérsia tem natureza
jurisdicional, conforme restou assentado pela Corte Especial Administrativa deste TRF, in verbis:

CORREIÇÃO PARCIAL. PROCESSO PENAL. ORDEM DOS ADVOGADOS DO
BRASIL. INTERVENÇÃO NO FEITO COMO ASSISTENTE DA DEFESA.
CONTROVÉRSIA DE NATUREZA JURISDICIONAL.  ERROR IN PROCEDENDO
NÃO CARACTERIZADO.
1.   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. O referido instrumento destina-se à reparação
de vício de procedimento (error in procedendo) ou de abuso que importe a 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).
2.   Conquanto ausente previsão legal expressa, esta Corte tem admitido a intervenção
da Ordem dos Advogados do Brasil, na condição de simples assistente, ainda que em
processo penal (HC 0070111-82.2016.4.01.0000, rel. desembargador federal Ney Bello,
e-DJF1 de 5/5/2017, e EDAC 1013832-88.2018.4.01.0000, rel. desembargadora federal
Monica Sifuentes, e-DJF1 de 7/8/2019).
3.   A existência de precedentes jurisprudenciais em sentido contrário no âmbito do
Superior Tribunal de Justiça corrobora a natureza jurisdicional da controvérsia, o
que evidencia o descabimento da correição parcial.
4.   Recurso conhecido (Provimento Coger 129/2016, art. 8º, I, § 1º, VII) e não provido.
Correição Parcial 0022607-34.2019.4.01.8000; Colegiado: Corte Especial Administrativa;
Data da Sessão: 12/12/2019 14:00:00; Relator: Maria do Carmo Cardoso; Public.
18/12/2019. (Grifei)

Por sua vez, a circunstância, isoladamente considerada, de não caber recurso contra o ato
judicial impugnado, não autoriza, desde logo, a utilização da via da correição parcial, para a qual se exige,
igualmente, que esse ato diga respeito a erro procedimental.

Ante o exposto, uma vez que a via correicional não se presta à revisão de error in
judicando, nego seguimento à presente correição parcial, com fundamento no artigo 25 do Provimento
Geral Consolidado (PGC) da Corregedoria 10126799.

Na qualidade de requerente, intime-se o MPF desta decisão. 
Publique-se. Intimem-se.
Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos.
 

Desembargadora Federal ÂNGELA MARIA CATÃO ALVES  
Corregedora Regional da Justiça Federal da 1ª Região

Documento assinado eletronicamente por Ângela Catão, Corregedora Regional da Justiça
Federal da 1ª Região, em 30/06/2020, às 11:53 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, 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
10466662 e o código CRC 45E82A0A.
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