
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

DECISÃO

CORREIÇÃO PARCIAL Nº 0010706-11.2015.4.01.8000 - MG

 

 

Vistos, etc.

 

Trata-se  de  correição  parcial  apresentada  pelo  Ministério  Público  Federal  contra
decisão do Juízo Federal da 4ª Vara da Seção Judiciária do Estado de Minas Gerais que, na ação penal
nº 49380-87.2011.4.01.3800/MG, indeferiu pedido de reconsideração e manteve deliberação anterior,
determinante da juntada aos autos, pelo órgão, das folhas de antecedentes e eventuais certidões de
antecedentes estatuais dos réus José Esteves de Almeida e Rossini Wagner Ribeiro.

 

Mostram os elementos constantes nos autos que  a  juntada  da  documentação em
referência foi determinada por decisão datada de 18 de março do ano em curso, da qual o Corrigente
veio  a  ser  intimado  em 8  de  abril  seguinte,  requerendo  ao  Juízo reconsideração  em petição  do
subsequente dia 24, objeto de decisão de indeferimento do seguinte dia 27. Apresentada a Correição
Parcial ao protocolo descentralizado da Seção Judiciária do Estado de Minas Gerais em 8 de maio
próximo passado, manifestamente intempestiva sua interposição, certo como pedidos de reconsideração
ou similares não suspendem nem interrompem a fluência do prazo processual.

 

 

Em tais condições, nego seguimento à presente correição parcial, por sua manifesta
intempestividade, com base no disposto no artigo 270, parágrafo 2º, do RITRF - 1ª Região.

 

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

 

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

 

 

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 23/06/2015, às 23:48 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos
/verifica-processo.htm informando o código verificador 0645574 e o código CRC 54FCE362.
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