
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

DECISÃO

CORREIÇÃO PARCIAL Nº 0000076-27.2014.4.01.8000/MG
RELATOR : O EXMº. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS MOREIRA ALVES
REQTE. : JOÃO BOSCO COSTA SOARES DA SILVA
REQDO. : JUÍZO FEDERAL DA 4ª VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO AMAPÁ
INTERSADO. : PAULO HENRIQUE CAMPELO BARBOSA E OUTROS (AS)
 

 

Vistos, etc.

 

Trata-se de procedimento deflagrado a  partir  do Ofício/GABJU/Nº.  020/2014, por
meio do qual o MMº. Juiz Federal João Bosco Costa Soares da Silva, da 2ª Vara da Seção Judiciária do
Estado do Amapá, reclamando do andamento imprimido à Ação Penal Privada Subsidiária da Pública
nº. 007652-27.2014.4.01.3100, em trâmite junto à 4ª Vara da referida Seccional, requereu:

 

“ a) Que receba e determine o regular processamento da correição parcial, a partir dos documentos que
seguem em anexo, considerando que a mesma foi interposta no bojo da ação penal subsidiária da pública
sob o nº. 007652-27.2014.4.01.3100, em trâmite na 4a Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do
Amapá,  e  permanece  retida  indevidamente  pelo  juízo  da  causa,  com  vista  a  subtrair  desta  e.
Corregedoria-Geral de Justiça à apreciação de inobservâncias ao devido processo legal, sobretudo no que
se refere às disposições ao art. 8°, inciso, § 1°, III, do Provimento Geral da CorregedoriaGeral da Justiça
Federal da 1ª Região;

 

   b)  A título de consulta,  nos termos do art.  8º,  inciso XIII,  e  § 5º  do PGCJF -  1ª Região requer  a
manifestação desta douta Corregedoria-Geral de Justiça quanto à possibilidade ou não de dar imediato
andamento aos atos processuais de conteúdo decisório antes de sua publicação, ou mais especificamente,
se foi coreto o procedimento adotado nos autos da referida ação penal subsidiária da pública sob o nº.
007652-27.2014.4.01.3100, em que , após a declaração de suspeição do Juiz Substituto Togo Paulo Penna
Ricci,  o processo foi  imediatamente remetido ao substituto legal,  Juiz Federal  Anselmo Gonçalves da
Silva, que, em questão de minutos, reabriu prazo, já precluso, ao Ministério Público Federal, sem que
houvesse qualquer publicidade ou intimação das partes a respeito dos referidos atos".”

 

 

Como se verifica das informações prestadas pelo Juízo Requerido (id 0672697), foi
determinado o desentranhamento e remessa a esta Corte Regional da Correição Parcial apresentada nos
autos da ação penal privada subsidiária da pública nº. 007652-27.2014.4.01.3100, o que efetivamente
ocorreu, sendo esta autuada nesta Corregedoria Regional sob nº. 0011792-17.2015.4.01.8000, onde
será analisada, circunstância determinante da perda do objeto da presente.

 

Assim,  prejudicada  a  pretensão,  pelo  cumprimento  de  sua  finalidade, julgo
prejudicado  o  pedido,  o  fazendo  com base  no  disposto  no  artigo  8º,  parágrafo  1º,  inciso  VI,  do
Provimento/COGER 38/2009.
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Dê-se  ciência  ao  Requerente,  ao  magistrado  requerido  e  ao  Ministério  Público
Federal.

 

Não havendo interposição de recurso contra a presente decisão, remetam-se os autos
ao arquivo.

 

Brasília, 09 de junho de 2015.

 

 

CARLOS MOREIRA ALVES

Corregedor Regional da Justiça Federal da 1ª Região

 

 

Documento assinado eletronicamente por Carlos Moreira Alves, Corregedor Regional da
Justiça Federal da 1ª Região, em 09/06/2015, às 13:13 (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 0747966 e o código CRC C2B00351.
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