
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

RELATÓRIO E VOTO

Trata-se de correição parcial manejada pelo Ministério Público Federal em 
face do despacho proferido pelo Juízo da 1ª Vara da Subseção Judiciária de Montes Claros/MG 
por meio do qual entendeu equivocada a declaração de impedimento da Juíza Federal da 
Subseção Judiciária de Janaúba/MG e determinou o retorno dos autos ao juízo que se declarou 
impedido, nos seguintes termos:

Diversamente da suspeição, o afastamento do magistrado em razão de 
impedimento decorre de causas objetivas, independentes do animus subjetivo do julgador, o que 
acarretaria a suspeição. Portanto, pode ser aferida objetivamente.

No caso, a magistrada declarou seu impedimento considerando que a denúncia 
foi ofertada pelo Procurador da República que é seu cônjuge (fl. 778).

Porém, já tendo ela proferido despacho anteriormente (fl. 545), quem está 
impedido de atuar no processo é seu marido, ex vi do art. 258 do CPP.

Ressalto que as causas de impedimento independem de haver caráter decisório 
no ato pelo qual se configurou o impedimento do cônjuge, circunstância que não se extrai do 
art. 258 do CPP. Nessa linha, deve ser observado que a prática de ato processual pretérito pelo 
membro do Ministério Público tem o condão de gerar impedimento do magistrado sem que o 
ato do Parquet tenha caráter decisório. A recíproca é verdadeira.

Seria o caso de se declarar o impedimento do Procurador da República, com 
remessa ao substituto legal para que apresente nova denúncia ou ratifique a anteriormente 
apresentada.

Nesses termos, devolvo os autos à magistrada titular da Vara por não entender 
ser o caso de impedimento.

Transcrevo relatório apresentado pelo MPF, in verbis:

[...]

O presente pedido de correição parcial refere-se à ação penal nº 0001317-
09.2018.4.01.3825, na qual o Ministério Público Federal denunciou, na data de 
15.05.2018, RUDIMAR BARBOSA, NESTOR FERNANDES DE MOURA 
NETO, FÁBIO FERREIRA DURÃES e FABIANO FERREIRA DURÃES por 
desviarem recursos federais transferidos ao município de Itacarambi/MG, pelo 
FNDE, por meio do termo de compromisso PAC 20000462/2011, no âmbito do 
PROINFÂNCIA.

Por ser cônjuge do procurador signatário da denúncia, a magistrada titular da 
vara única da Subseção Judiciária de Janaúba declarou seu impedimento legal e 
remeteu os autos ao Juiz federal substituto, na data de 29.05.18 (despacho f. 387 
– Id. 229711854).

A denúncia foi integralmente recebida pelo Juiz substituto em 05.06.2018 
(decisão f. 391-395 – Id. 229711854), tendo apresentado respostas à acusação os 
réus RUDIMAR BARBOSA (Id. 229704396 - Pág. 41-47), FÁBIO FERREIRA 
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(Id. 229704396 - Pág. 51-61), NESTOR FERNANDES (Id. 229704396 - Pág. 

173-199) e FABIANO FERREIRA (Id. 229704396 - Pág. 261).

O MPF manifestou-se acerca das respostas à acusação às f. 271-277 do Id. 

229704396, e pugnou, ainda, pela exclusão do acusado NESTOR FERNANDES 

DE MOURA NETO do polo passivo, tendo em vista acordo de colaboração 

premiada firmado por aquele.

O juízo afastou as hipóteses de absolvição sumária e determinou a realização de 

audiência de instrução e julgamento em 31.07.2019 (f. 279-285 do Id. 

229704396), indeferindo o pedido de exclusão do acusado NESTOR até a 

comprovação de homologação daquele acordo.

O Ministério Público apresentou cópia de homologação do acordo de 

colaboração premiada firmado com NESTOR FERNANDES DE MOURA 

NETO às f. 297-398 do Id. 229704396.

Isso posto, e em razão da remoção do Juiz substituto de Janaúba e não 

provimento do cargo até a presente data, foram os autos remetidos ao substituto 

na Subseção Judiciária de Montes Claros/MG, que, em despacho proferido na 

data de 12.03.20, entendeu por bem devolver os autos à Juíza titular de Janaúba, 

sob o fundamento de não ser o caso de impedimento, alegando que a magistrada 

teria proferido despacho nos autos do inquérito policial (f. 285 do Id. 

229711852), fato que acarretaria o impedimento do Procurador da República 

signatário da denúncia (Id. 229704396 - f. 401).

[...]

Notificado, o magistrado requerido apresentou informações:

[...]

Cumpre observar, inicialmente, que é incontroverso que a magistrada Ana 

Carolina Campos Aguiar, esposa do membro do MPF subscritor da denúncia, já 

havia proferido despacho, em 16/12/2015, nos autos do inquérito policial que 

ensejou o oferecimento da denúncia, conforme cópia juntada pela Secretaria. 

Deve ser apontado, como já consignei no despacho impugnado, que, 

diversamente da suspeição, o afastamento do magistrado em razão de 

impedimento decorre de causas objetivas, independentes do animus subjetivo do 

julgador, de modo que pode ser aferido objetivamente.

Nessa linha, considerando o despacho anteriormente prolatado pela magistrada 

titular da Vara, verifiquei que o impedimento seria de seu marido, que atuou 

posteriormente no feito.

Impende observar que, diversamente do que sustenta o Parquet, a prolação de 

ato pelo magistrado ainda na fase de inquérito tem efeitos na ação penal, 

podendo gerar seu impedimento. Essa, inclusive, é a ratio da norma contida no 

art. 75, parágrafo único, do CPP (aplicável por analogia ao caso), que dispõe que 

“a distribuição realizada para o efeito da concessão de fiança ou da decretação 

de prisão preventiva ou de qualquer diligência anterior à denúncia ou queixa 

prevenirá a da ação penal” (grifei).

Por outro lado, não prospera a alegação de que o impedimento do membro do 

MPF somente ocorreria se houvesse sido proferido ato de caráter decisório pela 

magistrada. Isso por duas razões.

Em primeiro lugar, observe-se a disposição do art. 258 do CPP, in verbis: “Os 

órgãos do Ministério Público não funcionarão nos processos em que o juiz ou 

qualquer das partes for seu cônjuge, ou parente, consanguíneo ou afim, em 

linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, e a eles se estendem, no 
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que lhes for aplicável, as prescrições relativas à suspeição e aos impedimentos 

dos juízes”.

Veja-se que o dispositivo legal não condiciona o impedimento do membro 

do Parquet a que o magistrado que seja seu cônjuge ou parente tenha 

proferido ato de caráter decisório: basta que seja o juiz do processo (em 

sentido amplo), o que se verificou no caso, uma vez que o inquérito já havia 

sido distribuído à juíza titular da Vara de Janaúba, que, nessa condição, proferiu 

o citado despacho em 16/12/2015.

Ainda nesta senda, considerando que os casos de impedimento dos magistrados 

se aplicam aos membros do Ministério Público, vejam-se as regras do art. 252 do 

CPP:

Art. 252.  O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que: 

I - tiver funcionado seu cônjuge ou parente, consangüíneo ou afim, em linha reta 

ou colateral até o terceiro grau, inclusive, como defensor ou advogado, órgão 

do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar da justiça ou perito; 

II - ele próprio houver desempenhado qualquer dessas funções ou servido como 

testemunha; 

III - tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se, de fato ou 

de direito, sobre a questão; 

IV - ele próprio ou seu cônjuge ou parente, consangüíneo ou afim em linha reta 

ou colateral até o terceiro grau, inclusive, for parte ou diretamente interessado 

no feito.

Dentre as hipóteses taxativas de impedimento, somente no caso do inciso III 

exige-se que o ato praticado tenha cunho decisório. Em outras palavras, 

quando o legislador quis estabelecer que o impedimento somente ocorre no 

caso de prática de ato decisório, fê-lo expressamente no inciso III, o que não 

ocorreu nas demais hipóteses.

Em segundo lugar, o membro do Parquet parte de premissa equivocada, data 

vênia, ao sustentar que o seu impedimento somente poderia ter sido gerado pela 

prática de ato decisório por sua esposa. Ora, se assim fosse, a atuação de 

membro do Ministério Público, de autoridade policial, auxiliar da justiça ou 

perito não poderia nunca gerar impedimento de magistrado, porquanto nenhum 

deles pratica ato de caráter decisório. 

Nesse caminho, se fosse admitida a linha de entendimento esposada pelo MPF, 

no caso presente, o oferecimento de denúncia, que não tem caráter decisório, não 

poderia gerar o impedimento da juíza titular da Vara de Janaúba.

No que se refere à alegação de que este magistrado não poderia ter se 

pronunciado de ofício acerca do impedimento, sem razão o requerente, eis que o 

impedimento pode ser verificado a qualquer tempo. Nesse ponto, deve ser 

esclarecido que, no despacho impugnado, o ato se restringiu a determinar o 

retorno dos autos à juíza titular da Vara, não sendo declarado impedimento do 

membro do MPF, nem declarada qualquer nulidade, o que não poderia ser feito 

por este magistrado, que, pelas razões acima expostas, não era o juiz do 

processo. 

Por certo, a declaração de impedimento do membro do MPF pode ser feita pela 

própria juíza titular, ou por sua própria declaração, e a questão referente à 

validade dos atos processuais praticados pelo membro do Parquet devem ser 

objeto de decisão pela juíza titular, não cabendo qualquer discussão a esse 

respeito em sede de correição parcial, eis que eventual declaração de nulidade 
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dos atos processuais pode ser impugnada por meio de recurso em sentido estrito 
(art. 581, XIII, do CPP).

Por tais razões, o pedido de correição parcial deve ser rejeitado.

Na eventualidade de ser acolhido o pedido, acrescento outro fato relevante 
verificado por este magistrado na análise dos autos quando da formulação das 
presentes informações. Verifiquei que atuei como servidor (analista judiciário) 
na fase de inquérito (autos n. 990-69.2015.4.01.3825), minutando a decisão pelo 
qual o magistrado que atuava no processo indeferiu o arquivamento do inquérito, 
conforme cópia que segue em anexo. 

Nessa linha, deveria este magistrado ter declarado seu impedimento, nos termos 
do art. 252, I, do CPP. [...] (Original com grifos)

É o relatório.

VOTO

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.

Verifica-se que a Juíza Titular da Vara Única da Subseção Judiciária de 
Janaúba é casada com o Procurador da República que oficia naquela Subseção Judiciária, 
gerando um grande número de feitos em que há impedimento de sua atuação. Não havendo Juiz 
Federal Substituto na Subseção Judiciária, os autos são enviados ao substituto legal, qual seja o 
Juízo da 1ª Vara da Subseção Judiciária de Montes Claros.

No caso dos autos, a declaração de impedimento data de 2018, tendo os autos 
tramitado regularmente sob a responsabilidade do Juiz Federal Substituto da Subseção 
Judiciária de Janaúba. Entretanto, com sua remoção e falta de provimento do respectivo cargo, 
foram os autos enviados ao substituto legal em Montes Claros.

Este, ao receber os autos em 2020, entendeu que a Juíza Titular de Janaúba 
não está impedida para atuar no feito, mas sim o seu marido, o Procurador da República 
Eduardo Henrique de Almeida Aguiar, uma vez que ela despachou nos autos antes da 
apresentação da denúncia. Por essa razão, determinou o retorno dos autos ao juízo que se 
declarou impedido.

Na presente hipótese, contudo, quando ainda tramitava como inquérito 
policial, os autos foram baixados ao MPF, por despacho proferido pela Juíza Federal Ana 
Carolina Campos Aguiar, em 16.12.2015, nos seguintes termos:

Tendo em vista o ofício ministerial de fls. 543/544, e em atenção à Resolução 
do Conselho da Justiça Federal n. 63/2009 e ao Provimento/COGER n. 37/009, remetam-se os 
autos ao MPF com baixa na distribuição.

Foi apresentada denúncia em 2018 subscrita pelo Procurador da República 
Eduardo Henrique de Almeida Aguiar, cônjuge da Magistrada já citada.

Por essa razão, ainda em 2018, a Magistrada proferiu despacho reconhecendo 
seu impedimento, nos seguintes termos:

Em virtude do impedimento legal (art. 252, I, c/c art. 112 do CPP), 
DECLARO a existência de tal circunstância e DETERMINO a remessa dos autos ao Juiz 
Federal Substituto.
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Os autos tiveram regular tramitação perante o Juiz Federal Substituto da 
Subseção Judiciária de Janaúba até sua remoção. Não tendo sido provido o cargo, os autos 
foram remetidos ao Juízo de Montes Claros, substituto legal para a causa.

Ao receber os autos, no entanto, o Juiz Federal requerido Leônder Magalhães 
da Silva entendeu que quem estaria impedido seria o Procurador da República Eduardo 
Henrique, subscritor da denúncia, e não a sua esposa Juíza Federal Ana Carolina, em razão do 
anterior despacho de baixa proferido por ela.

Sem razão o magistrado requerido.

Inicialmente, causa estranheza o fato de um magistrado simplesmente não 
acolher um impedimento declarado por outro magistrado.

Sobre o ponto, bem se manifestou o MPF no sentido de que “o impedimento 
ou suspeição podem ser declarados de ofício pelo juiz impedido ou suspeito, ou arguidos em 
incidente de exceção de impedimento ou suspeição oferecida pela parte. Não cabe a um terceiro 
juiz devolver os autos da ação penal à magistrada que declarou de ofício seu impedimento, 
alegando que por um despacho de baixa da magistrada nos autos do inquérito policial, o 
Procurador signatário de denúncia se encontraria impedido.”

Ainda que superado esse inconveniente, verifica-se que se trata de despacho 
contra o qual não há previsão de recurso e que configura ato de todo desarrazoado, que importa 
em evidente inversão tumultuária dos atos e fórmulas de ordem legal do processo, razão pela 
qual cabível a presente correição parcial.

No mérito, com razão o MPF, uma vez que “O cônjuge do membro do 
Ministério Público não é o juiz do feito sob análise (ação penal), e o procedimento 
administrativo antecedente, inquisitorial, de investigação por parte da autoridade policial, 
tramitou diretamente entre o MPF e o DPF, não tendo sido realizado qualquer pedido de medida 
constritiva de liberdade ou sigilo que exigisse deferimento judicial, ou seja, não houve atividade 
estritamente jurisdicional, entendido no sentido de órgão decisório passível de parcialidade, a 
justificar eventual impedimento ou suspeição do membro do Ministério Público.”

Argumenta o MPF o seguinte:

[...]

Aplicando-se as regras também ao membro do Ministério Público, nos termos do 
art. 258 do CPP, não poderia o signatário exercer suas atribuições em processo 
que seu cônjuge houvesse exercido jurisdição.

Ocorre que, ademais de a regra ser voltada para os processos judiciais, e não 
para os inquéritos policiais, no caso em espécie, não houve exercício material de 
jurisdição da magistrada nos autos do IPL 00326/2013, tendo ocorrido mera 
atuação formal, com um único despacho ordinatório de baixa e remessa ao MPF, 
ocorrido há mais de 4 (quatro) anos.

A ideia que fundamenta as regras de impedimento e suspeição é justamente 

a de manter a imparcialidade da atuação do agente público. Um mero 

despacho ordinatório de baixa de distribuição em inquérito policial por 

magistrado cônjuge do membro do Ministério Público não possui de modo 

algum o condão de influenciar na imparcialidade do Procurador da 

República que ofereceu denúncia na qual o inquérito policial foi juntado 

como prova.

[...]

Ora, transmutando a questão para o membro do Ministério Público, não há 

como identificar ou ao menos imaginar qualquer lesão à sua regular 
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atuação no processo administrativo de investigação policial pelo simples 

fato de existir um despacho de baixa proferido por seu cônjuge.

[...] (Grifos no original)

A jurisprudência do STJ corrobora a tese defendida pelo MPF no sentido de 

inexistência de impedimento quando não afetada a imparcialidade, ante a ocorrência de mero 

ato ordinário. Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO ATIVA. 
LAVAGEM DE DINHEIRO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO 
PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NULIDADE. IMPEDIMENTO 
DE DESEMBARGADOR. NÃO VERIFICAÇÃO. ATUAÇÃO EM AUTOS 
DIVERSOS. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 3. Hipótese na qual a defesa aponta 
violação ao art. 252, incisos II e III, do Código de Processo Penal, pela atuação 
de relator de apelação em ação penal que teria sido originada de ação cautelar 
de busca e apreensão, a qual, por sua vez, teria se motivado em dados obtidos 
em quebra de sigilo bancário e fiscal autorizada pelo mesmo magistrado 
enquanto juiz, em outra relação processual. 4. Embora o referido dispositivo 
explicite o impedimento de exercício de jurisdição nos mesmos autos em que o 
magistrado houver atuado ou desempenhado funções, em grau diverso, é 
possível vislumbrar hipótese de extensão da aplicação em casos de emanação de 
atos decisórios prévios a outros diretamente derivados, ainda que em autos 
diferentes, desde que o liame entre os processos seja direto, e que o conteúdo 
decisório contido no primeiro seja de tal modo relevante que possibilite a 
previsão da decisão posterior pelo simples exame do ato pretérito. 5. No caso 
dos autos, não se trata de atuação de magistrado nos mesmos autos em 
diferentes instâncias, nem tampouco se observa relação direta entre aqueles nos 
quais teria atuado, não se observando a alegada nulidade. Precedentes. - De 
qualquer forma, ao julgar o AgRg no ARE 955.293/DF (Relatora Ministra Rosa 
Weber), o própio STF rechaçou a questão de ordem suscitada pela ora 
agravante e não vislumbrou também o impedimento ora reafirmado. 6. Ademais, 
a atuação do outrora magistrado de primeiro grau limitou-se a decisão de 
reduzida densidade deliberativa - deferimento de realização de diligências, 
com quebra de sigilo fiscal nos termos da Lei Complementar n. 105/2001, sem 
posterior manifestação sobre seu conteúdo - a qual é insuficiente para 
arranhar a isenção do julgador. - Nessa perspectiva, não houve exteriorização 
de qualquer juízo de valor acerca dos fatos ou das questões de direito 
emergentes na fase preliminar do feito diverso que impeça o Juiz oficiante de 
atuar com imparcialidade no curso da ação penal (HC 221.231/PR, por mim 
relatado, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 29/03/2017). 7. 
Agravo desprovido. 

AGRHC – AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS - 517569 

2019.01.82252-3, REYNALDO SOARES DA FONSECA, STJ - QUINTA 

TURMA, DJE DATA:22/10/2019. (Grifei)

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO 
A RECURSO PRÓPRIO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. FALTA DE 
DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. IMPEDIMENTO DA RELATORA. HABEAS 
CORPUS NÃO CONHECIDO. (...). 3. Da transcrição contida na inicial da 
impetração, verifica-se a prolação de despacho ordinatório, sem conteúdo 
decisório. Não enquadramento como causa de impedimento prevista no art. 
252, inc. III, do Código Penal. 4. Habeas Corpus não conhecido.
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HC - HABEAS CORPUS – 338395 2015.02.55953-6, RIBEIRO DANTAS, STJ 
- QUINTA TURMA, DJE DATA:09/11/2016. (Grifei)

Nesse contexto, tem-se que a jurisprudência confirma o entendimento de que 
o mero despacho de baixa proferido pela Magistrada Ana Carolina não faria com que seu 
cônjuge, membro do Ministério Público Federal, estivesse impedido para apresentar denúncia 
nos autos. Por outro lado, tendo ele apresentado a denúncia, nos termos do art. 252, I, do CPC, 
está a magistrada impedida de atuar nos autos, como corretamente por ela reconhecido.

Ainda há que se ressaltar que o despacho objeto dos autos importa em imenso 
retrocesso, na medida em que, caso avalizado por esta Corte, implicaria em necessidade de 
apresentação de nova denúncia pelo MPF, mesmo após decorridos mais de 2 (anos) do 
recebimento da denúncia anterior, desconsiderando-se toda a tramitação que os autos já tiveram.

O despacho impugnado é ato passível, pois, de revisão pela via correicional.

Finalmente, em que pese a presente correição parcial não possuir tal causa de 
pedir, a fim de evitar mais delongas na tramitação da Ação Penal principal, analiso, 
excepcionalmente, o argumento formulado pelo Magistrado requerido no sentido de também 
estar impedido para atuar nos autos em razão de ter minutado, na condição de Analista 
Judiciário, a decisão por meio da qual o Juiz Federal Wilson Medeiros Pereira, em 11.03.2015, 
rejeitou o arquivamento do inquérito policial anteriormente requerido pelo MPF (11002860).

Não há prova nos autos de que o servidor, ora juiz, teria minutado a decisão 
referida. O que consta da citada minuta é que o servidor fez conclusão dos autos ao juiz, nada 
mais. Ainda que assim não fosse, as causas de impedimento estão vinculadas ao magistrado, 
quem é responsável pela condução dos feitos e quem efetivamente assina e responde pelos atos 
processuais praticados. É o magistrado, e não o servidor, quem deve ser levado em 
consideração para todos os fins de direito, inclusive para as hipóteses de impedimento e 
suspeição.

A situação relatada pelo Magistrado requerido, portanto, não se enquadra às 
causas de impedimento do CPP, razão pela qual não deve prevalecer eventual alegação de 
impedimento que tenha como fundamento anterior atuação, na qualidade de servidor – Analista 
Judiciário, do agora magistrado, minutando decisão posteriormente assinada por magistrado, 
este sim o responsável pelos atos processuais praticados.

Ante o exposto, dou provimento à correição parcial para determinar o retorno 
dos autos ao Juízo da 1ª Vara de Montes Claros/MG, a fim de que dê prosseguimento ao feito 
da forma que entender de direito.

É como voto.

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 29/09/2020, às 17:10 (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 11176989 e o código CRC 09D64B95.
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