
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

DECISÃO

CORREIÇÃO PARCIAL Nº 0021809-15.2015.4.01.8000   
REQTE. : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROC. : André Luiz Tarquinio da Silva Barreto
JUÍZO REQDO. : JUÍZO FEDERAL DA 4ª VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MG
INTERESSADO : RONALDO LUIZ PEREIRA E OUTRO (A)

Vistos, etc.

Trata-se  de  correição  parcial  apresentada  pelo  Ministério  Público  Federal,
impugnando r. decisão do Juízo Federal da 4ª Vara da Seção Judiciária do Estado de Minas Gerais que,
em ação penal, determinou ao órgão de acusação e à defesa justificassem, no prazo de cinco dias, a
necessidade de intimação de cada uma das testemunhas arroladas, apontando se são de conduta ou
presenciais, e indicando sobre quais pontos recairão os respectivos depoimentos.

Argumenta, em síntese, que tal decisão vem sendo prolatada de forma reiterada nas
ações  penais  sob  condução  da  autoridade  judiciária  corrigenda,  representando  criação  de  ato  não
previsto pelo Código de Processo Penal e limitação do direito à oitiva de testemunhas, insuscetível de
ser adotada como regra, diante da necessidade de motivação clara que a justifique. Diz, mais, que a
discricionariedade conferida ao magistrado no exame da conveniência da produção de provas não tem
natureza absoluta.

Informações prestadas pela ilustre autoridade judiciária de primeiro grau.

II

Na disciplina da correição parcial, preceitua o artigo 269 do Regimento Interno desta
Corte Regional:

“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.
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 § 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” (grifo nosso).

Como se vê, para pertinência da correição parcial, é necessário que na omissão ou
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 trata  de medida destinada,  segundo a
melhor doutrina, destinada à correção de error in procedendo.

Na  hipótese  em  causa,  a  simples  leitura  da  decisão  judicial  impugnada  põe  em
evidência a circunstância de não se estar diante de nenhuma dessas situações, na medida em que a
ilustre autoridade judiciária de primeiro grau em momento algum restringiu o exercício do direito de
defesa das partes, limitando-se a reclamar delas a indicação dos pontos sobre os quais recairiam os
depoimentos  das  testemunhas  arroladas  e  o  esclarecimento  sobre  se  tratar  ou  não  de  testemunhas
presenciais, para fins de verificação da pertinência ou não da prova testemunhal pretendida. Não se
cuida,  evidentemente,  de  criação de  ato processual  não  previsto  pela legislação,  nem dele  decorre
inversão tumultuária da ordem processual, cuidando-se do exercício regular do poder de direção do
processo conferido aos magistrados.

Sendo, pois, de manifesta improcedência a correição parcial, lhe nego seguimento, o
fazendo com base no quanto 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,  certifique-se  o ocorrido e,  após,
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 14/11/2015, às 10:20 (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 1376563 e o código CRC 53ED63CC.
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