
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

DECISÃO

 

CORREIÇÃO PARCIAL Nº 0025531-57.2015.4..01.8000
REQTE. : JUSTO ROBERTO MONJE VERASTEGUI
ADV. : Ronaldo Luiz de Avelar Fonseca

REQDO. :
JUÍZO FEDERAL DA 11ª VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE MINAS
GERAIS

INTERESSADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

                    

 

Vistos, etc.

 

Trata-se de recurso em sentido estrito, recebido como pedido de correição parcial e
encaminhado a esta Corregedoria Regional, por meio do qual Justo Roberto Monje Verastegui pretende
obter a reforma de r. decisão do Juízo Federal da 11ª Vara da Seção Judiciária do Estado de Minas
Gerais que, nos autos da Ação Penal nº. 10397-14.2014.4.01.3800, em que figura como réu, reafirmou
o indeferimento de pleito de produção de prova documental, formulado por época da defesa preliminar,
reportando-se à anterior deliberação indeferitória, proferida nos seguintes termos:

 

"      5. Por fim, no que se refere ao requerimento da produção de provas acima elencadas, cumpre
ressaltar que, ante a desnecessidade para a elucidação dos fatos na presente ação penal, entendo ser de
caráter meramente protelatório os requerimentos de apresentação, pela Receita Federal, de cópia do
inteiro  teor  do  processo  que  gerou  mudança  da  forma de  tributação  da  sociedade  empresária
COMERCIAL PATIVA LTDA.; de comprovantes dos pagamentos efetuados no REFIS; de comprovantes
de todos os pagamentos efetuados pela empresa COMERCIAL PATIVA LTDA. e de todos os arquivos
enviados  por  meio  eletrônico  e/ou  outra  forma,  referentes  às  guias  GFIP,  contendo  relação  de
empregados  da  empresa  referida;  do  último  recolhimento  previdenciário  por  parte  da  mencionada
empresa, da contribuição previdenciária descontada dos empregados da referida sociedade empresária;
bem como de todos os comprovantes de pagamento de contribuição previdenciária sobre os acertos
rescisórios dos empregados da aludida empresa. Ademais, não merece acolhimento o requerimento de
que a CEF traga aos autos todos os comprovantes dos depósitos do FGTS dos empregados da empresa
comercial em análise.

       Isso porque, primeiramente, os Atos Declaratórios Executivos DRF/BHE n° 063 - SIMPLES Federal
e DRF/ BHE n° 064 - SIMPLES Nacional de fls. 27/28 já demonstram as hipóteses que.motivaram a
exclusão da sociedade COMERCIAL PATIVA LTDA do-SIMPLES, a saber, a existência de empregados
que prestavam serviços a outras sociedades com locação de mão de obra; interposição de embaraços na
fiscalização;  evidência  de  constituição  de  sociedade por  interpostas  pessoas e  atividade econômica
vedada.

       Ademais, o fato imputado ao acusado é o de suprimir contribuições sociais mediante a conduta de
omitir fatos geradores nas folhas de pagamento e nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIPs), além de inserir declarações falsas no
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contrato  social  e  alterações  contratuais  da  sociedade  limitada  em  questão.  Não  foi  imputada  ao
denunciado a conduta de omitir de folha de pagamento ou de documento algum segurado empregado, ou
mesmo receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de
contribuições previdenciárias, nem mesmo de ter deixado de lançar nos títulos próprios da contabilidade
da empresa as quantias descontadas.

       Por todo o exposto, indefiro os pedidos supramencionados".

 

 

Estabelece o parágrafo 2º do 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.

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

  § 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 ser causa”.

 

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

 

No caso em exame, como mostram os elementos constantes nos autos, em especial os
termos do ato jurisdicional impugnado e os documentos reproduzidos no anexo parte X da inicial, às
fls. 36 (evento 1488906), o ora requerente teve inequívoca ciência da decisão que indeferiu a prova
documental pretendida por meio de publicação no DJF1 do dia 17 de junho de 2014, com validade de
publicação no seguinte dia 18. Sendo certo que pedidos de reconsideração ou similares, como ocorre na
hipótese em causa, não suspendem nem imterrompem a fluência do prazo processual, manifestamente
intempestiva a pretensão, formulada por petitório de 10 de julho de 2015.

 

Em tais condições, nego seguimento à presente correição parcial, o fazendo à luz do
quanto disposto no artigo 270, parágrafo 2º, do RITRF – 1ª Região.

 

Comunique-se ao Corrigente e ao magistrado requerido.

 

Não  havendo  interposição  de  recurso  contra  a  presente  decisão,  certifique-se  o
ocorrido e, após, remetam-se os autos ao arquivo.

 

 

 

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 15/12/2015, às 19:53 (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 1503726 e o código CRC A6B6D7CF.
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