
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

DECISÃO

CORREIÇÃO PARCIAL Nº 0011792-17.2015.4.01.8000   
REQTE. : JOÃO BOSCO COSTA SOARES DA SILVA
ADV. : Paulo Ronaldo Santos Brasiliense
JUÍZO REQDO. : JUÍZO FEDERAL DA 1ª VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO AMAPÁ
INTERESSADO : PAULO HENRIQUE CAMPELO BARBOSA E OUTROS (AS)
 

 

Vistos, etc.

 

Trata-se de pedido de correição parcial formulado pelo MMº. Juiz Federal da 2ª Vara
da Seção Judiciária do Estado do Amapá, João Bosco Costa Soares da Silva, por meio da qual pretende
seja declarada a nulidade dos atos processuais praticados pelo MMº. Juiz Federal Anselmo Gonçalves
da Silva, nos autos da Ação Penal Privada Subsidiária da Pública nº. 007652-27.2014.4.01.3100, e ver
determinado o “desentranhamento dos autos de todas as peças juntadas pelo Ministério Público Federal
por força do despacho de fls. 912, notadamente a manifestação de fls. 925/927, restabelecendo-se o
curso regular do processo com o recebimento da ação penal privada subsidiária da pública.

 

Na peça inicial, se fez a seguinte narrativa dos fatos:

 

“        Com base nas conclusões do inquérito policial nº. 203/2013-PF/AP, que apurou a materialidade e
autoria  de  crime  contra  a  honra  praticado,  em tese, pelo  Sr.  PAULO  HENRIQUE  CAMPELO
BARBOSA e OUTROS, o requerente, com fundamento nas disposições normativas do art. 5º, inciso LIX,
da CF/88 e art. 29 do vigente CPP, ajuizou no dia 28.04.2014, Ação Penal Subsidiária da Pública contra os
seguintes  réus:  Paulo  Henrique  Campelo  Barbosa,  Francisco  Almeida,  Nezimar  Borges  Gonçalves,
Alcilene Maria Carvalho Cavalcante, Dione Matos Amaral, José Luís Wagner e Abinoan Santiago dos
Santos.

 

          Consoante histórico extraído da consulta processual web do TRF- 1, a ação foi distribuída ao Juízo
da 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do Amapá, tendo o MM. Juiz Federal Substituto TOGO PAULO
PENNA MCCI,  no dia 30/04/2014,  despachado no sentido de  que os  autos  fossem encaminhados ao
Ministério Publico Federal para eventual aditamento da queixa no tríduo em observância as disposições
legais do art. 46, § 2°, do CPP.

 

      No  dia  02/05/2014  (sexta-feira),  o  Ministério  Publico  Federal  retirou os  autos  com carga,
devolvendo-os, SEM QUALQUER MANIFESTACAO , no dia 08/05/2014 (quinta-feira), uma vez que
intimado pelo Juízo da causa a devolver os autos em virtude de requerimento do querelante protocolado no
mesmo dia 08/05/20 14, fls. 907, alertando para o decurso do prazo previsto no art. 46, § 2° do CPP e
requerendo sua imediata devolução a Secretaria da 4° Vara Federal, para que o feito seguisse seu curso
regular, como bem determina o CPP.

 

        Ressalte-se que os autos foram devolvidos sem qualquer manifestação do Ministério Publico
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Federal que se limitou a exarar  cota com as seguintes afirmações “em virtude  de  pedido da Justiça
Federal, devolvam-se os autos” (fls. 892-verso), ou seja, com prazo do art. 46 § 2° do CPP, transcorrido,
in  albis,  sem  qualquer  manifestação  do  Parquet,  implicando-se  no  reconhecimento  tacito  da
desnecessidade de aditamento da ação penal, com regular prosseguimento do feito, conforme determina
nossa lei processual penal.

 

      Após o retorno dos autos, no dia 12/05/2014 (segunda-feira), o MM. Juiz TOGO PAULO PENNA
RICCI, proferiu despacho, fls. 909, reconhecendo sua incompatibilidade para processar e julgar o feito, ao
expresso argumento de que “(...) o autor da presente ação privada subsidiaria da publica e o Juiz Titular
da Vara na qual esta lotado” como Juiz Substituto, razão pela qual remeteu os autos ao substituto legal,
sendo  o  processo  enviado para  o  Juízo da  P Vara  Federal  em observância  a  ordem de  substituição
estabelecida  pelo  art.  101  do  Provimento  Geral  da  Corregedoria,  uma  vez que  o  substituto  natural
encontra-se em gozo de ferias.

 

      Sem qualquer intimação do querelante a respeito do reconhecimento da suposta incompatibilidade -
(fato que, no entender do mesmo, e  passível de  questionamentos pela via recursal uma vez  que  o
motivo da suposta incompatibilidade foi expresso e não por foro intimo) — no mesmo dia 12/05/2014 (a
menos de uma hora do registro da decisão que reconheceu a incompatibilidade) os autos foram remetidos
ao Juízo da 1ª Vara Federal que, apesar das petições do querelante alertando para o decurso do prazo do
Ministério Publico, estranhamente e de forma a tumultuar a marcha processual, determinou a reabertura
do  prazo  previsto  no  art.  46,  §  2°,  JÁ  PRECLUSO  DESDE  O  DIA  07/05/2014  (quarta-feira) ,
permitindo que o Ministério Publico, mesmo após a preclusão temporal de sua manifestação com base
no referido art. 46, § 2°, do CPP, viesse novamente a opinar nos autos, o que fez agora pela graciosa
alegação de ilegitimidade do querelante, bem assim pela improcedência da queixa-crime”

 

 

Na sequência, argumentou o requerente da medida com nítida intenção prejudicial à
sua  pessoa,  com propósito  de  sanar  a  desídia  do Ministério  Público Federal,  mediante  a  indevida
reabertura  do prazo para  aditamento da queixa.  Disse, mais,  que tal se  evidencia  também quando
considerada a antipatia que alguns membros da instituição lhe nutrem, pela só circunstância de os ter
arrolado como réus em ação popular promovida por desvio de verbas públicas, e que as suas ilações são
corroboradas pelo fato de o Magistrado requerido apenas haver se declarado suspeito depois de oposta
exceção de suspeição, quando deveria tê-lo feito logo no início. Asseverou, por fim, tanto ele como seu
advogado  não  vem  sendo  intimados  dos  atos  processuais,  praticados  com  incomum  celeridade,
argumentando,  outrossim,  que  a  manutenção,  nos  autos,  da  documentação  extemporaneamente
apresentada é medida tumultuária no processo, com potencial prejuízo para as partes.

 

Informações foram prestadas pelo MMº. Juiz Federal Anselmo Gonçalves da Silva no
procedimento  autuado sob nº.  0000076-27.2014.4.01.8000,  de  que  resultou  o  encaminhamento  da
Correição Parcial a esta Corte Regional, ponderando Sua Excelência que se cuida de repetição de
questão submetida a esta Corregedoria no Procedimento Avulso n. 71030005000372014, já findo, e
reproduzindo as informações nele prestadas, das quais destaco a seguinte passagem:

 

 

“        Em atenção ao pedido de informações formulado por Vossa Excelência, referente ao procedimento
Avulso acima epigrafado, tenho a esclarecer que a exceção de suspeição contra mim manejada pelo Juiz
Federal João Bosco Costa Soares da Silva, decorrente de simples despacho ordinatório que proferi na
Ação Penal Privada Subsidiária da Pública nº. 7652-27.2014.4.01.3100, foi  acolhida e registrada no
Sistema de Magistrados nos seguintes termos:

 

 

“        Primeiramente, cumpre destacar que o juiz natural  do feito principal, após a declaração de
suspeição por parte do titular da 4ª Vara Federal, passou a ser o Juiz Federal Rodrigo Parente Paiva
Bentemuller, titular da 6ª Vara, que se encontra em gozo de férias. Ou seja, não sou eu (Excepto) o juiz
natural  do processo, pois nele atuei  tão somente na qualidade de substituto legal, e praticando ato
meramente ordinatório (remessa ao Ministério Público para o fim previsto no § 2º do art. 46 do CPP).

:: SEI / TRF1 - 0748055 - Decisão :: https://sei.trf1.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_...

2 de 5 3/7/2015 16:12



 

          Assim,  o  único ato  processual  por  mim praticado  (Excepto)  foi  o  despacho  ordinatório
determinando a oitiva do Ministério Público Federal, o que, no abalizado ensinamento do Excipiente, se
trata “apenas de ato de natureza ordinatória (sem qualquer conteúdo decisório)  de mera aplicação
legal, o que lhe faz não ser  atingido pela suposta incompetência que da possível  suspeição do juiz
natural resulte” (fl. 7).

 

          Entretanto, considerando as depreciativas avaliações que o excipiente fez da minha pessoa e do
meu conhecimento jurídico, inclusive com declaração explícita de inimizade capital, acolho a presente
exceção de suspeição para declarar-me suspeito para apreciar quaisquer atos ulteriores no âmbito da
Ação Penal nº. 7652-27.2014.4.01.3100, ficando a validade dos atos já praticados submetida ao juiz
natural do feito.

 

          Como se vê, não sou o juiz natural do feito e nele não pratiquei nenhum ato decisório. Apenas
impulsionei o processo, após a declaração de suspeição (incompatibilidade) por parte do Juiz Federal
Substituto Togo Paulo Penna Ricci, para renovar o prazo para manifestação do Ministério Público
Federal, pois a devolução dos autos se deu a pedido do juízo da 4ª Vara Federal, conforme consignou o
Procurador  da  República  Miguel  de  Almeida  Lima:  “Em vista  do  pedido  da  Justiça  Federal,
devolvam-se os autos” (fl. 892v).

 

          Assim, a renovação do prazo somente ocorreu em razão da excepcionalidade desse pedido de
devolução dos autos  para a  afirmação de suspeição (incompatibilidade)  por  parte  do Juiz  Federal
Substituto Togo Paulo Penna Ricci. Esse pedido induziu o membro do Ministério Público Federal  a
restituir os autos sem manifestação. Ou seja, a renovação do prazo foi apenas para prevenir eventual
alegação de vício processual (nulidade), pois o magistrado que originariamente recebeu o processo, e
nele praticou o primeiro ato, posteriormente se deu por suspeito (incompatibilidade). Há também de se
considerar a inexistência de qualquer prejuízo para o representante em decorrência da reabertura do
prazo, máxime pelo fato de o processo penal ser regido pelo princípio da verdade real”.        

 

II

 

Da análise conjugada das informações prestadas pelo Magistrado requerido, razões da
peça inaugural e documentos que instruem o pedido de correição parcial, verifica-se que, em virtude da
afirmação de suspeição, em 12 de maio de 2014, do Dr. Togo Paulo Penna Ricci, MMº. Juiz Federal
Substituto da 4ª Vara da Seção Judiciária do Estado do Amapá, e da certificação de se encontrar em
gozo de férias o MMº. Juiz Federal Rodrigo Parente Paiva Bentemuller, substituto natural daquele,
foram os autos remetidos ao MMº. Juiz Federal Anselmo Gonçalves da Silva,  da 1ª Vara,  que  no
seguinte dia 13 proferiu a decisão aqui impugnada, nos seguintes termos:

 

“        A teor do que dispõe o art. 46, § 2º, do CPP, encaminhem-se os autos ao Ministério Público
Federal para, querendo, aditar a queixa, no prazo de 03 (três) dias”.

 

III

 

A correição parcial, no âmbito da Justiça Federal, está prevista no artigo 6º, inciso I,
da Lei 5.010, de 30 de maio de 1966, e tem sua disciplina estabelecida nos artigo 269 e seguintes do
Regimento Interno desta Corte Regional, in verbis:
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“art. 269. Caberá correição parcial contra ato ou despacho de juiz de que não caiba recurso, bem como de
omissão que importe erro de ofício ou abuso de poder.

 

  § 1º. O pedido de correição parcial, apresentado em duas vias e dirigido ao corregedor regional, será
requerido pela parte ou pelo Ministério Público Federal, sem prejuízo do andamento do processo.

 

 § 2º. Será de cinco dias o prazo para requerimento de correição parcial, contados da data em que a parte
ou o Ministério Público houver tido ciência do ato ou despacho que lhe der causa.

 

  § 3º.  A petição  deverá  ser  instruída  com documentos  e  certidões,  inclusive  os  que  comprovem a
tempestividade do pedido.

 

  art. 270. Ao receber o pedido de correição parcial, o corregedor regional ordenará sua autuação e a
notificação do magistrado requerido para que preste informações no prazo de dez dias.

   ....................................................................................................................................

 

  § 2º. O corregedor regional poderá rejeitar de plano o pedido se inepto, intempestivo ou insuficientemente
instruído”.

 

 

Assim, é evidente o caráter subsidiário da correição parcial, sendo necessário, para o
seu cabimento que na omissão ou na deliberação judicial, de que não caiba recurso, se verifique a
ocorrência de erro de ofício, abuso de poder ou inversão tumultuária da ordem processual, certo como
se cuida de medida voltada, segundo a melhor doutrina, à correção de error in procedendo.

 

No caso em exame, a simples leitura da decisão judicial impugnada, em confronto
com os demais elementos dos autos, põe a mostra que não se está diante de erro de ofício, abuso de
poder ou inversão tumultuária da ordem processual, tendo o Magistrado requerido, no exercício de sua
jurisdição  como  substituto  eventual,  se  limitado  a  determinar  o encaminhamento  dos  autos  ao
Ministério Público Federal para, querendo, aditar a queixa, no prazo de 03 (três) dias, a teor do quanto
disposto no parágrafo 2º do artigo 46 do Código de Processo Penal, por entender, como esclareceu nas
informações prestadas, que os autos haviam sido devolvidos pelo órgão, sem sua manifestação, em
virtude  do  solicitado  pelo  Juízo,  para  afirmação  da  suspeição  do  magistrado  que  anteriormente
determinara  lhe  fosse  feita  remessa,  com  a  mesma  finalidade.  Saber  se  é  correta  ou  não  essa
interpretação;  se  houve  ou  não,  como pretende  o  Corrigente,  preclusão da  medida,  ou mesmo se
compromete  a  validade  do quanto decidido  e  dos atos que  lhe  são consequentes a  superveniente
afirmação de suspeição do Requerido, são questões que extravasam do âmbito da correição parcial,
devendo ser solvidas na esfera da própria ação penal.

 

Com tais considerações, nego seguimento à correição parcial, o fazendo com base no
disposto no artigo 8º, parágrafo 1º, inciso VI, do Provimento COGER 38/2009.

 

Dê-se ciência da presente decisão ao Corrigente e ao Juízo requerido.

 

Não havendo interposição de recurso contra ela, arquivem-se os autos.

 

CARLOS MOREIRA ALVES

Corregedor Regional da Justiça Federal da 1ª Região
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Documento assinado eletronicamente por Carlos Moreira Alves, Corregedor Regional da
Justiça Federal da 1ª Região, em 20/06/2015, às 18:06 (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 0748055 e o código CRC 96EF3877.
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