
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

DECISÃO

CORREIÇÃO PARCIAL Nº 0015596-90.2015.4.01.8000/MG

 

Vistos, etc.
 

Trata-se de correição parcial requerida pelo Ministério Público Federal, com pleito de
provimento liminar para expedição de ofício ao Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais de
Itajubá-MG, requisitando certidão de óbito do réu Benedito Pereira dos Santos. Nela impugna-se r.
decisão do Juízo Federal da 1ª Vara da Subseção Judiciária de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais,
na qual consta:

 

“    Cabe ao próprio Ministério Público Federal realizar as diligências que entender cabíveis, visto que
possui autorização legal para isso (art. 8º da Lei Complementar 75/93).

       

      Não é razoável  transferir  tal  ônus ao já assoberbado Poder  Judiciário, sem que haja um motivo
relevante para tanto.

      

      Não há necessidade de intervenção judicial para que tal certidão seja obtida, motivo pelo qual indefiro
o requerimento retro”.

 

 

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 é conhecida nesta Corte, que tem entendimento de que, no âmbito judicial
ou administrativo,  detém o Ministério  Público Federal poder de  requisição de  documentos para  o
desempenho de suas atividades institucionais, somente se justificando atuação do Poder Judiciário para
tal fim nas hipóteses em que se nega o requisitado a disponibilizá-los ou, à luz de disposições legais
específicas,  é necessária  sua requisição diretamente pelo Juízo. Nesse sentido, dentre vários outros
precedentes, pode se chamar à luz os a seguir transcritos por suas respectivas ementas:

 

“PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  IMPROBIDA DE  ADMINISTRATIVA.
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CARTÓRIO PARA APRESENTAÇÃO DE  CERTIDÃO DE ÓBITO.
INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

 I.  O  Ministério  Público,  por  expressa  previsão  constitucional,  possui  a  prerrogativa  de  instaurar
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procedimento  administrativo  e  conduzir  diligências  investigatórias,  podendo  requisitar  documentos  e
informações que entender necessários ao exercício de suas atribuições. Precedentes desta Corte e do STF.

 II. Só se justificaria a requisição pelo Juízo de tal documento se estivesse evidenciado que o Cartório se
nega a exibi-lo, o que não é a hipótese dos autos.

III.  Agravo  de  instrumento  desprovido”  (AG  0022421-62.2013.4.01.0000/RO,  Rel.  Juiz  Federal,
convocado, Alexandre Buck Medrado Sampaio, 3ª Turma, e-DJF1 de 6.9. 2013, pág. 291).

 

“APELAÇÃO  CÍVEL.  CONSTITUCIONAL.  MINISTÉRIO  PÚBLICO .  PODERES  DE
INVESTIGAÇÃO. PODER DE REQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS. LI MITES.

 1. O poder de requisição de documentos decorre dos poderes de investigação do Ministério Público. Tais
poderes encontram-se expressamente amparados nos arts. 129, VI, da CF/88; 6º, XVIII e XX, 8º, I a VIII,
§§ 1º a 3º, e § 5º, 13 e 14, da Lei Complementar nº 75/93 (LOMPU); 8º, § 1º, da Lei nº 7.347/85 (LACP);
26, I, II, III e VII, §§ 2º e 3º, e 27, parágrafo único; IV, da Lei 8.625/93 (LONMP).

2. Conforme dispõe o art. 8º, IV, da Lei Complementar nº 75/93, o Ministério Público possui direito de
requisitar informações e documentos a entidades privadas. O art. 26, I, da Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica do
Ministério Publico), por sua vez, dá plenos poderes ao parquet para requisitar informações, mesmo que
sigilosas, ficando o órgão, todavia, responsável pela utilização indevida dos documentos e informações
que obtiver em razão desta requisição.

3. Não viola direito líquido e certo do impetrante a requisição de ata de assembleia e de contrato de
honorários  advocatícios,  para instruir  investigação administrativa prévia  de competência  exclusiva  do
Ministério  Público  do  Trabalho,  haja  vista  que  esta se  destina  basicamente  a  colher  elementos  de
convicção, resguardado o sigilo das informações.

4.  Apelação  a  que  se  nega  provimento”  (AMS  0005366-47.1999.4.01.3700/MA,  Rel.  Juiz  Federal,
convocado, Francisco Hélio Camelo Ferreira, 1ª Turma Suplementar, e-DJF1 de 3.4.2012, pág. 168).

 

“CONSTITUCIONAL E  PROCESSUAL CIVIL.  AGRAVO  DE INSTR UMENTO.  MINISTÉRIO
PÚBLICO FEDERAL. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES QUANTO A OS DADOS CADASTRAIS
DE USUÁRIOS JUNTO A EMPRESAS DE TELEFONIA. INSTRUÇÃ O DE PROCEDIMENTOS
INVESTIGATÓRIOS ESPECÍFICOS DE SUA COMPETÊNCIA. LEG ITIMIDADE .

I.  A orientação jurisprudencial  deste egrégio Tribunal,  firmou-se no sentido de que:  "1.  O Ministério
Público goza de amplos poderes de investigação, sendo detentor de prerrogativas constitucionais que lhe
autorizam expedir  notificações  nos  procedimentos  administrativos  de  sua  competência,  requisitando
informações e  documentos  para  instruí-los  (CF/88,  art.  129 c/c  LC 75/93),  pelo que as  empresas de
telefonia não podem se negar a fornecer dados cadastrais requisitados pelo Parquet, consistentes no nome,
endereço, CPF/CNPJ e número de identidade de usuários/clientes cadastrados em seus bancos de dados,
independente  de  autorização  judicial  e  desde  que  no interesse  de  algum procedimento  investigatório
específico, de natureza cível  ou criminal. Precedente do STF. 2. As normas inscritas no art. 8º  da LC
75/93, relativas à outorga de poderes ao Ministério Público da União, afastam a restrição imposta pelo art.
3º, IX, da Lei 9.472/97 concernente à vedação de se divulgar dados cadastrais dos clientes das empresas
de telefonia. Precedente desta Corte. 3. O "código de acesso" dos assinantes, porém, deve ser mantido em
sigilo,  salvo  decisão  judicial  específica,  pois,  por  meio  dele  seria  possível  acessar  os  extratos  das
ligações telefônicas, o que representaria, em certa medida, quebra do sigilo das comunicações telefônicas
(CF, art. 5º, XII). 4. A prerrogativa conferida ao Ministério Público de obter dados e informações de
entidades públicas e privadas não exime o membro da instituição de responder civil e criminalmente pelo
uso indevido das informações  e  documentos  que requisitar."  (AI nº.  0027645-83.2010.4.01.0000/PA -
Relator Desembargador Federal Fagundes de Deus - Quinta Turma - eDJF1 de 17/12/2010).

 II.  Agravo  de  instrumento  parcialmente  provido.  Decisão  reformada,  em  parte.  (AG
0030476-07.2010.4.01.0000/PA, Rel. Desemb. Fed. Souza Prudente, 5ª Turma, e-DJF1 de 30.3.2012, pág.
344).

 

“PROCESSUAL  CIVIL  E  TRIBUTÁRIO.  MANDADO  DE  SEGURANÇ A.  PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO DE INVESTIGAÇÃO CÍVEL. REQUISIÇÃO DE  DADOS AO BANCO DO
BRASIL  S.A.  (ATAS  DE  REUNIÃO  DO  CONSELHO  DIRETOR  -  PERÍODO:  14.08.2001  A
23.12.2003  -  E  RELAÇÃO  DE  TODOS  OS  CLIENTES  QUE  UTILIZARAM  O  PRODUTO
BANCÁRIO APROVADO PELO REFERIDO CONSELHO EM 14.08.2 001,  REFERENTE AO "
PAGAMENTO  DE CONTAS  COM CHEQUE DE TERCEIROS  -  CPMF.  INEXISTÊNCIA DE
REQUISIÇÃO  DE  MOVIMENTAÇÃO  FINANCEIRA  DE  CLIENTES.  SIGILO
(INOCORRÊNCIA). PODERES DE REQUISIÇÃO DO MINISTÉRIO  PÚBLICO (CF/88, ART. 129;
LEI COMPLEMENTAR 75/93; LEI COMPLEMENTAR 105/2001.

1. Na dicção do Supremo Tribunal Federal, o direito ao sigilo bancário insculpido no art. 5º, inciso XII, da
Constituição Federal, não tem caráter absoluto, pois deve ceder diante dos interesses público, social e da
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Justiça. (AI 655298 AgR, Relator(a): Min. Eros Grau, Segunda Turma, julgado em 04/09/2007, DJe-112 ,
Divulgação  27-09-2007,  Publ  28-09-2007,  DJ  28-09-2007  PP-00057).  Aliás,  com a  edição  da  lei
Complementar nº 105/2001, até mesmo a autoridade fiscal, em procedimento próprio, passou a ter acesso
direto a dados da CPMF, para apuração de eventuais créditos tributários. Precedentes do STF, STJ e deste
Tribunal.

 2. ." O poder de investigação do Estado é dirigido a coibir atividades afrontosas à ordem jurídica e a
garantia do sigilo bancário não se estende às atividades ilícitas. A ordem jurídica confere explicitamente
poderes amplos de investigação ao Ministério Público - art. 129, incisos VI, VIII, da Constituição Federal,
e art. 8º, incisos II e IV, e § 2º, da Lei Complementar nº 75/1993. (...) Não cabe ao Banco do Brasil negar,
ao  Ministério  Público,  informações  sobre  nomes  de  beneficiários  de  empréstimos  concedidos  pela
instituição, com recursos subsidiados pelo erário federal, sob invocação do sigilo bancário, em se tratando
de requisição de informações e documentos para instruir procedimento administrativo instaurado em defesa
do patrimônio público. Princípio da publicidade, ut art. 37 da Constituição." MS 21729, Relator(a) p/
Acórdão: Min. NÉRI DA SILVEIRA, Tribunal Pleno, julgado em 05/10/1995, DJ 19-10-2001 PP-00033
EMENT VOL-02048-01 PP-00067 RTJ VOL-00179 PP-00225).

 3. Não há, com efeito,  qualquer  irregularidade na requisição de informações pelo Ministério Público
Federal  ao Banco do Brasil  S.A, visto que em consonância com a previsão inserta no art.  8º  da Lei
Complementar 75/1993, inexistindo, aliás, na hipótese, qualquer requisição de movimentação financeira de
clientes.  Outrossim,  o  art.  129  da  Constituição  Federal  de  1988  atribui  ao  Ministério  Público,
explicitamente,  poderes  de  investigação,  de  natureza  cível,  legitimando-o  a  requisitar  diligências,
informações e documentos para instruir procedimentos administrativos de sua competência ( P.A , inquérito
civil, etc.).

4. Quanto ao alegado caráter sigiloso das supostas atas das reuniões da Diretoria e do Conselho Diretor do
Banco do Brasil,  no período de 14/08/2001 a 23/12/2003 "(...)  os  dados constantes  dos  documentos
requisitados não se reportam a movimentação financeira dos clientes selecionados, impedindo-se a válida
invocação do sigilo bancário. Outrossim, não se encontram albergados por  qualquer  outra cláusula de
sigilo, seja  comercial,  profissional  ou financeiro, porquanto,  tais  informações se relacionam a atos de
gestão pública do banco apelante,  na condição de responsável  tributário  pela retenção do CPMF(...).
Assim sendo, tanto as atas de reunião, como a relação de clientes objeto da requisição impugnada, não
contém qualquer  dado relativo à  movimentação financeira  dos envolvidos  na prática investigada pelo
Ministério Público Federal, mas sim a atos de decisão da prática de afastamento da incidência do tributo
em tela [CPMF], e de indicação do perfil dos beneficiários, com posterior elaboração do rol de clientes
selecionados" (fl. 575).

 5. "O artigo 155, § 1º, da Lei das Sociedades Anônimas ao apontar como sigilosas as informações que
ainda não tenham sido divulgadas para o mercado, não dirigiu esse sigilo ao Ministério Público,  não
havendo superposição da norma em relação à Lei nº 8.625/93" ou à Lei Complementar 75/1993 ou ainda à
Lei  Maior (REsp 657.037/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
02/12/2004, DJ 28/03/2005 p. 214)

6. Não se sustenta, também, a alegação de falta de interesse processual (superveniente) do Parquet, em
face de suposta perda de objeto, quanto aos documentos requisitados, em razão do ajuizamento de ações
civis públicas, já com base no inquérito civil instaurado. No ponto, é irrelevante o fato de o inquérito civil
já ter viabilizado a propositura de ações civis públicas. A manutenção da sentença monocrática se mostra
imprescindível à validação das provas que porventura tenham sido obtidas em virtude da determinação da
requisição de dados; nada impede, também, de o procedimento administrativo em tela ser retomado para
aprofundamento  de  situações  e  propositura  de  novas  demandas  judiciais  e,  ainda,  de  o  MPF querer
produzir provas complementares nas ações já intentadas, com base nos poderes previstos no art. 129 da
CF/88, na Lei Complementar 75/1993 e na Lei 8.625/93.

7. Apelação desprovida. Sentença mantida” (AMS 0037490-37.2004.4.01.3400 / DF, Rel. Desemb. Fed.
Reynaldo  Fonseca, 7ª Turma, e-DJF1 de 28.5.2010, pág. 287).

 

 

Em igual diretriz, o eg. Superior Tribunal de Justiça:

 

 

“RECURSO  ORDINÁRIO  EM HABEAS CORPUS.  TRÁFICO  DE DROG AS E ASSOCIAÇÃO
PARA  O  TRÁFICO.  1.  LIBERDADE.  REGRA  DO  ORDENAMENTO  JURÍDICO.
POSSIBILIDADE  DE  MITIGAÇÃO.  HIPÓTESES  ESTRITAS  DEVI DAMENTE  MOTIVADAS
PELO  JUIZ.  2.  PRISÃO  PREVENTIVA  DECRETADA.  DECISÃO  FUNDAMENTADA.
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CONSTRANGIMENTO  ILEGAL NÃO  CONFIGURADO.  GARANTIA DA  ORDEM PÚBLICA.
conveniência  da  instrução  criminal.  Asseguração  da  aplicação  da  lei  penal.  RECORRENTES
INTEGRANTES  DE  ORGANIZAÇÃO  CRIMINOSA  ESPECIALIZADA  NO  TRÁFICO  DE
DROGAS  COM INTENSA  ATIVIDADE.  Gravidade  concreta  dos  crimes.  PERICULOSIDADE
EVIDENCIADA PELA DINÂMICA DELITIVA. 3. condições pe ssoais favoráveis. AFASTAMENTO
DA prisão  que  fora  devidamente  fundamentada.  INVIABILIDADE.  Entendimento  pacífico  desta
Corte  Superior. 4. MINISTÉRIO PÚBLICO. PODERES DE INVESTIGAÇÃO. LEGITIMIDADE.
PREVISÃO CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDAD E. 5. alegação de NULIDADE
DO  PROCEDIMENTO  DE  INTERCEPTAÇÃO  TELEFÔNICA.  MATÉRI A  NÃO  APRECIADA
PELA CORTE DE ORIGEM.  SUPRESSÃO  DE INSTÂNCIA.  6.  RECURSO  ORDINÁRIO  EM
HABEAS CORPUS IMPROVIDO.

1.  A liberdade,  não se  pode olvidar,  é  a  regra  em nosso ordenamento constitucional,  somente  sendo
possível sua mitigação em hipóteses estritamente necessárias. Contudo, a prisão de natureza cautelar não
conflita com a presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade.

2.  As instâncias  ordinárias apresentaram fundamentação idônea para a manutenção da prisão cautelar,
porquanto julgou-se indispensável a medida excepcional para garantia da ordem pública, conveniência da
instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, haja vista a gravidade concreta dos crimes e a
periculosidade dos agentes -  evidenciada pela dinâmica delitiva. Os recorrentes supostamente integram
uma organização criminosa bem articulada, com intensa atividade e que ainda se utiliza de menores para
venda e entrega da droga no varejo.

3.  A  alegação  de  que  os  recorrentes  possuem condições  pessoais  favoráveis  -  primariedade,  bons
antecedentes, residência certa e com atividades laborativas lícitas -, não tem o condão de afastar a prisão
que fora devidamente fundamentada, conforme pacífico entendimento deste Tribunal Superior.

4. A Quinta Turma do Superior Tribunal de  Justiça consolidou o entendimento de  que  o Ministério
Público,  por  expressa  previsão  constitucional,  possui  a  prerrogativa  de  instaurar  procedimento
administrativo e  conduzir diligências investigatórias, podendo requisitar documentos e  informações
que entender necessários ao exercício de suas atribuições.

A atuação do Ministério Público, no contexto da investigação penal, longe de comprometer ou de reduzir as
atribuições de índole funcional das autoridades policiais, representa, na realidade, o exercício concreto de
uma  atividade  típica  de  cooperação,  que,  em última  análise  -  mediante  a  requisição  de  elementos
informativos e acompanhamento de diligências investigatórias, além de outras medidas de colaboração -,
promove a convergência de dois importantes órgãos estatais incumbidos, ambos, da persecução penal e da
concernente apuração da verdade real.

5. A alegada nulidade do procedimento de interceptação telefônica - seja pela decisão que decretou a
interceptação telefônica não obedecer os prazos da Lei nº 9.269/1996, pois ultrapassou 8 (oito) meses de
escuta,  seja por  não poder  ser  realizada por  policial  militar,  seja   por  ausência de integralidade das
transcrições da interceptação telefônica -, não foi sequer apreciada pela Corte de origem, sendo, portanto,
vedada a sua análise diretamente por este Tribunal Superior, sob pena de indevida supressão de instância.

6. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento” (RHC 37798/MG, 5ª Turma, Rel. Min.
Marco Aurélio Bellizze, DJe de 1.7.2013).

 

“PROCESSUAL  CIVIL.  ADMINISTRATIVO.  MINISTÉRIO  PÚBLIC O.  QUEBRA DE  SIGILO
BANCÁRIO. NATUREZA DA DECISÃO DENEGATÓRIA. MEIO DE IMPUGNAÇÃO CABÍVEL.

1. Caso concreto em que o Parquet solicita administrativamente a quebra de sigilo bancário no âmbito de
procedimento investigatório ministerial. Após negativa do juízo de 1º grau, o Ministério Público impetrou
Mandado de Segurança, do qual o Tribunal de origem não conheceu, sob o fundamento de que o meio de
impugnação cabível é o Agravo de Instrumento.

2. Nem toda decisão proferida por magistrado possui natureza jurisdicional, a exemplo da decisão que
decreta  intervenção  em casa  prisional  ou afastamento  de  titular  de  serventia  para  fins  de  instrução
disciplinar.

3. O Conselho Nacional de Justiça regulamentou os procedimentos administrativos de quebra de sigilo das
comunicações (Resoluções 59/2008 e 84/2009).

4.  Necessário  adotar  a  técnica  hermenêutica  do  distinguishing para  concluir  pela  inaplicabilidade da
Súmula  267  do  STF  ("Não  cabe  mandado  de  segurança  contra  ato  judicial  passível  de  recurso  ou
correição"), pois todos os seus precedentes de inspiração referem-se à inviabilidade do writ contra ato
jurisdicional típico e passível de modificação mediante recurso ordinário, o que não se amolda à espécie.

5. A exemplo do entendimento consagrado no STJ, no sentido de que nas Execuções Fiscais a Fazenda
Pública pode requerer a quebra do sigilo fiscal e bancário sem intermediação judicial, tal possibilidade
deve  ser  estendida  ao  Ministério  Público,  que  possui  atribuição  constitucional  de  requisitar
informações para fins de procedimento administrativo de investigação, além do fato de que ambas as
instituições visam ao bem comum e ao interesse público. Precedentes do STJ e do STF.

:: SEI / TRF1 - 0888838 - Decisão :: https://sei.trf1.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_...

4 de 6 14/7/2015 18:05



6. Recurso Ordinário em Mandado de Segurança provido, tão-somente para determinar que o Tribunal a
quo enfrente o mérito do mandamus” (RMS nº 31362/GO, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe de 16.9.2010).

 

 

Até mesmo em se cuidando de requisição de folhas ou de certidões de antecedentes penais ou de requisição
de certidão de óbito junto a Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais, tem entendido a Corte Especial
Administrativa, em correições parciais, poder do Ministério Público para fazê-lo. A ementa dos julgados a
seguir referidos dá exata dimensão do quanto neles restou decidido:

 

 

“CORREIÇÃO PARCIAL. PROCESSUAL PENAL. CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS E
OUTROS REGISTROS PENAIS DO ACUSADO. 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”(CP 2014-00439/MT, Rel. Des. Fed. Carlos Moreira Alves, julgada
em 25.9.2014).

 

“CORREIÇÃO PARCIAL. PROCESSUAL PENAL. CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS
FORNECIDAS PELA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. 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 de antecedentes criminais possa também se documento de interesse
da defesa ou do próprio juízo, como elemento relevante na dosimetria da pena, trata-se, na hipótese em
causa,  de  peça  requerida  pelo  Ministério  Público  Federal  que,  no  entanto,  poderia  requisitá-la
diretamente à autoridade competente para fornecê-la, sem necessidade de atuação do juiz, de regra já
assoberbado com suas próprias atribuições.

3.  Agravo regimental  não provido”  (CP 2014-00063/MT,  Rel.  Desemb.  Fed.  Carlos  Moreira  Alves,
julgada em 25.9.2014).

 

“CORREIÇÃO PARCIAL.  INDEFERIMENTO DE PEDIDO,  FORMULADO PELO MINISTÉRIO
PÚBLICO,  DE EXPEDIÇÃO DE  OFÍCIO  A  CARTÓRIO DE  REGISTRO CIVIL  DE  PESSOAS
NATURAIS, PARA FORNECIMENTO DE CERTIDÃO DE ÓBITO ORIGINAL DE DENUNCIADA.

1. À luz da disposição inscrita no artigo 47 do Código de Processo Penal, combinada com a inscrita nos
incisos II e IV do artigo 8º da Lei Complementar 75/93, é amplo o poder do Ministério Público, em
inquéritos policiais ou mesmo em ações penais, de requisitar, diretamente de órgãos, autoridades ou
funcionários que devem ao possam prestá-las ou fornecê-los, informações e documentos necessários ao
exercício de suas atribuições institucionais, somente se justificando intervenção jurisdicional nos casos
em que a lei a reclama ou nos em que tais órgãos, autoridades ou funcionários se recusem a atender a
requisição do “parquet”, hipótese inocorrente no caso sob apreciação.

2. Correição parcial  julgada improcedente” (CP 2014-00512/MG, Rel. Desemb. Fed. Carlos Moreira
Alves, julgada em 10.7.2014).
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Em face do exposto, nego seguimento à presente correição parcial,  o fazendo com
base no disposto 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.

 

 

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 14/07/2015, às 10:48 (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 0888838 e o código CRC AE805212.
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