
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

DECISÃO

CORREIÇÃO PARCIAL Nº 0011051-74.2015.4.01.8000 - MG

 

 

Vistos, etc.

 

Trata-se de correição parcial apresentada pelo Ministério Público Federal contra r.
decisão do Juízo Federal da Subseção Judiciária de Muriaé, Estado de Minas Gerais, na parte em que,
nos autos da ação penal nº. 4486-55.2014.4.01.3821/MG, indeferiu pedido de requisição das certidões
de antecedentes criminais do réu Geraldo Nogueira Lima, determinando a intimação do órgão para
apresentá-las.

 

A correição parcial destina-se a corrigir “ato ou despacho do juiz de que não caiba
recurso, ou omissão que importe erro de ofício ou abuso de poder”  (artigo 6º, inciso I, da Lei nº
5.010/1966). Trata-se de medida “destinada a levar ao conhecimento do tribunal superior a prática
de ato processual pelo juiz, consistente em error in procedendo caracterizador de abuso ou inversão
tumultuária do andamento do processo, quando para o caso não exista um recurso previsto na lei
processual”  (NERY JR., Nelson. Princípios Fundamentais – Teoria Geral dos Recursos. 3. ed., São
Paulo: RT, p. 58).

 

A questão foi recentemente decidida pela Corte Especial Administrativa, que afirmou
entendimento no sentido de poder o Ministério Público Federal requisitar diretamente  de qualquer
autoridade ou funcionário que deva ou possa fornecê-lo, documentos para instruir ação penal, só se
justificando, por isso mesmo, intervenção do Poder Judiciário a propósito se o documento for recusado
ou for  daqueles que possa ser  requisitado apenas pelo juízo.  A respeito,  os precedentes  a  seguir
reproduzidos por suas respectivas ementas:

 

“CORREIÇÃO PARCIAL.  PROCESSUAL PENAL.  FOLHA DE ANTEC EDENTES CRIMINAIS
DOS ACUSADOS. REQUISIÇÃO. INDEFERIMENTO.  

1.  O poder  de  requisição de  documento,  por  parte  do Ministério  Público,  não encontra  restrição no
ordenamento jurídico pátrio, sendo o artigo 47 do Código de Processo Penal expresso no sentido de que
necessitando  o  órgão  de  documentação  complementar,  deverá  requisitá-la  diretamente  de  qualquer
autoridade  ou  funcionário  que  deva  ou possa  fornecê-lo,  apenas  se  justificando,  por  isso  mesmo,
intervenção do Poder Judiciário a propósito se o documento for recusado ou for daqueles que possa ser
requisitado apenas pelo juízo.

2. Embora seja certo que a folha de antecedentes criminais é de interesse também da defesa e do próprio
juízo, por  elemento relevante na dosimetria da pena, foi  o documento requerido trazer  aos autos pelo
Ministério  Público,  que  poderia  requisitá-lo  diretamente,  sem a  necessidade  de  atuação  do  juiz,  já
assoberbado, de regra, com suas próprias atribuições.

3.  Agravo regimental  não  provido”  (AgRg.  na  Correição  Parcial  2014/00064  –  MG,  Corte  Especial
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Administrativa, Rel. Desemb. Fed. Carlos Moreira Alves, julgado em 25.09.2014).

 

“CORREIÇÃO  PARCIAL.  PROCESSUAL  PENAL.  CERTIDÃO  DE  AN TECEDENTES
CRIMINAIS  E  OUTROS  REGISTROS  PENAIS  DOS  ACUSADOS.  REQUISIÇÃO.
INDEFERIMENTO.  

1.  O poder  de  requisição de  documento,  por  parte  do Ministério  Público,  não encontra  restrição no
ordenamento jurídico pátrio, sendo o artigo 47 do Código de Processo Penal expresso no sentido de que
necessitando  o  órgão  de  documentação  complementar,  deverá  requisitá-la  diretamente  de  qualquer
autoridade  ou  funcionário  que  deva  ou possa  fornecê-lo,  apenas  se  justificando,  por  isso  mesmo,
intervenção do Poder Judiciário a propósito se o documento for recusado ou for daqueles que possa ser
requisitado apenas pelo juízo.

2. Embora seja certo que certidão e registros de antecedentes criminais possam também ser documentos de
interesse da defesa ou do próprio juízo, como elementos relevantes na dosimetria da pena, trata-se, na
hipótese  em causa,  de  peças  requeridas  pelo  Ministério  Público  Federal  que,  no  entanto,  poderia
requisitá-las diretamente às autoridades competentes para fornecê-las, sem necessidade alguma de atuação
do juiz, de regra já assoberbado com suas próprias atribuições.

3.  Agravo  regimental  não  provido”  (AgRg.  na  Correição  Parcial  2013/01025  –  MT,  Corte  Especial
Administrativa, Rel. Desemb. Carlos Moreira Alves, julgado em 25.09.2014).

 

 

Em tais condições, à luz da orientação hoje assente da Corte Especial Administrativa
a propósito da questão em causa, nego seguimento à presente correição parcial,  por sua manifesta
improcedência, com base no artigo 8º, parágrafo 1º, inciso VI, do Provimento/COGER 38/2009.

 

Comunique-se ao Ministério Público Federal e ao magistrado requerido.

 

Não havendo interposição de recurso contra a presente decisão, arquivem-se os autos.

 

Brasília, 27 de maio 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 27/05/2015, às 08:50 (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 0665061 e o código CRC 68195909.
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