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\-'cnl"K\ pernntc Vo~si1s Lxcd~n1.·1as :-u-;cit,1r "onl1,tl, p1.."lsit" ' ' de 1unsct11;:l,, 
com o Fxm'-1• Sr . .luu 1irular Ja Scxt,, Var.t f-cdl.'.'ral Criminal fspcciah 1..sd.1 c-m Cnm~-; 
conl~.t ci Sistcm- Finam .. -ein., da Sub!>t"Ção de S;,ki Pnulo SP. confom1e csclart'Ço oa 
sequencia. 

Tral~sc de ação penal movida ~ki ~1in1<;tém1 Public\, F~deral contn1 
JOESUY MF.~l>O~~·A BAflSTA e \\·1: . .SI.FY .\t l'-IDO)I<.;.\ BATI L\. pm meio 
Ja qual ambos são acusados ~la pririca dê conduta:- que configurariam. ém tese. n~ 
crimes previstos nos artigos 27-C e 27-0 da Lei n"' 6.385 ·'7(-, 

Os autos do inquérilo policial toram Ji-.tnbuidos :i Sexta \ ar.i Federal 
Criminal Espcciafüada cm Crimes contra o Sisccma Financ~irn. sob o nº 0006243-
26.2017.403.6181. Tendo em vista qué l' final do in4uérito ê 1mpar. foi J1-,tribu1do ao 
ac~n:o do Jui.1. Substituto. 

Posterionncnté. foram disuibwdos JX•r dcrcnJc:m:ia a(ls autos n'' 
0006243-26.~01 7.403.61 Rl os seguinte!> autos: nº 001113 1-73.2017.40'~.6181 (' nº 
0013172-75.2017.40J .6181. 

Recentemente, n~• perícll:fo de 11 de setembro de 2017 a l O de oucuhn., de 
~O 17. 0 Juiz ~uhstituto se c:ncontrava cm gozo de férias. Como consequência. dunmte 
~~e período (.l Juiz TiLular o suh.,lit~iu no~ processos. inquéritos e demais 
pmcedimcntos distribuídos ao acervo do Juiz Substituto. 

l)u.rante esse mesmo período. hou,e rcqucrimc:nto de prisão prevcmtiva 
do, 1m e-,tigados e de husca ~ apret:n..-.ào. ?. q~ foi deferi~ por decisão do Jui~ Titular. 
bem ctimo foram J>'lf de rcal11.aJ.a,; as aud1cnc1as de custódia. 

~o retornar das !~rias no dia 11 de outubro de 2017, este magistrado foi 
afc.1.'itado da jurisc.l,çào da Sc,la Vara lcdcra#inataté o dia 17 de outuhm de 2017, 
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PODER JUOICIARIO 

JUSTIÇA FEDERAL 

pois :-;ub..-,tit1iil1 o ma~istmdú da 01ta\'a \ 'ara rt'der .. 11 Criminal. (\ndc exerceu :-i 

titularidade Pl'Ovisoriun~cntc. 

S h, . , ~ No di.a 16 de <.'Utut,n., de :!O l 7. dois dias antes do retomo do Juiz 
~ u :,;tl~lt~ .? Sexta \· ara Federal Cri.min.u. a ut>nuncin contra os acusados foi n:cehida 
pe](} Juv 11tular, couformt' u L'('pia da decisão qut! s~gut' t!rn .. me,o. 

. . F.sdarccc-sc que nu rd1::rida data o J1liz rintlar se t'ncontravn no 
~xc1-c1~10 da titularidade plena da , uni, pois o Juiz Substinno t!Sh.1\..1 no e,crc1rio da 
btular1dadc da Oitava Vara 1-cdcral C'riminul. ~om pr-cju1zo das funções on Sexta Vara 

Entretanto. na ~fcrid3 decisão Jt' n!ct>himl!nto da denuncia. o Juiz Titular 
se c~nsiderou prcvc11to par<l <.1 conhccimcmo e .1ulgtu.11t'11lL, du ação penal. 1 ranscrcvo o 
scgmute trecho <la referida decisão ( itt>m I L pagina 18 na numeração <la <lt!cisão ): 

No que d,::: n,·.\pf:111, ao., prt?:,supostos proc .. ,,·wui.,. à r:,·1dú1eia. 
esrôo cc1racren=ados J:.:,te jw:o federal é o ccmtpelt:nft: para o 
proi:essamento do i•ilu. t'On(orme já abordado em .,ede 
p reliminar. T'erijiw-se que o jui:: mular clu 6" Vara 
Crimina&SP. nos termvs do c1mg1> 'H c.,c os artigos 69. n e 75. 
parágrujo único do Código de Pn,t..e.~.,o Pena/ esrá prei•ento 
para o conhecim .. ·n10 e julgam.mto da açiio penal. Isto porque., 
em primeiro lup,ar deJàiu diligencias consistemi:~ em busca e 
apreensão, tendo decNtado d pi·isàa prt:wmiva dos imputados e 
pre.,idido audiêrn .. :ius de custódia como o _jm:: l'Olll(Jt!lente nos 
termo., do artigo ~ 3 da Comw1ção Americ:cma dos Direitos 
/luma11os, promulgacld pdo l l t:•creto nc, 6':8 dl! 6 d(> norembro 
de l 992 (grifo no original). 

Ent.r~tanto, a decisão do L~XJno. Juiz Titular d~ se considerar pn!, ento 
contraria a orientação 4.uc esse Egr~g:io Trihuna! fixou no julgamento do Conflito de 
Jurisdição ri'' 0003065-85.2()1 7.03.0000:S: . {auto~ de , 0rigem n"_ .. 0?09462-
81.:2016.403.61 81), referente a processo em tramllc na Sexta \ 1 a ra FederJ.l Cnnunal. 

Nattucla oportunidade, essa Colendu Seção dch:rminou a observância <las 
rcQcru a divisão de traba lho m1s vara." l~d~rais (Provimento CORE nQ 

normas que ..... , 11 d J . t: d ral) . l d 11· 
64

/
2

005 e Resolução n') 001/1008 do Conse_ 10 a usL1ça r c e . . JU gan o o cnn ,to 

d t Confüa-sc a ementa do,. acordao: prncc cn e. , 

J'JiNAI PROCI!.'SS,0 PFNA!. COI,:J,L119 POSITIVO DE 
J(JRTSDl(,'iO .IFT7.F.S l'JNCLL4DOS 1 MESMA l'A~A. 
f.XF,RCÍCJO CDN ... CRF.TO D,1 Jt-RJSDTÇAO. DIS1RWUJÇ'AO 
C'RTTÉR/0 EQU.JN!MF AJOS NOR ,\JAT/J'OS f'Rl!Y/S.40. 
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C'f/,"l.,fPRJMF.NTO 
f>ROCEDF.NJ'.E. 

OBRJGATÓR!O. CU,VFL11V J ULGADO 

~ dCo~f[ilo posUivo de juri.,dição suscitado 1-1e/o ]vfini:;lério l'úb/ic:o 
.re era! rei r , 
V ª ,vamente aoy Jurze., Federais Titular e Substitulo da ó" 
. t.ira !'edera! Criminal da Subseção .Judiciária de São Paulo/SP. com 

i e/a,:ao ªº" a1,to·· de .- · ., · . , 1 
• ,, a1yao corrente no re1endo or~ão. 

2. Con'orme é pacl·.:,,.r · · d' . , . . , 
ide . !I' ~. . -~·~ ' ~~ .1un spru e.ncra patrlll, o principio da 

nfldade .f1Mca do ;wz (Codigo de Processo Penal. art. 399. ,$ 2"i 
comporta limitai·<~,,,,. f"nd · · / · · · . . . ~ ""· ., o em VlSla em especw a propna estrwura 
co_ns_raucwna.l do Poder Judicíúrio e u conr;nuidade de sua.~ 
attv,dades. 

3. ~ Constituiçlio da República nlio traça qualquer distinção entre 
.lwzes de mesma carreira e grau de jurisd;ção para fins de exercício 
da a1iv;dadejudícante. 

4. É certo que o .Juiz FedetaL Titular tem competénda plena sobre os 
processos da respecriva vara em que está lotado. Ocorre que a 
constaLuçâo é idênrfca com relação ao Jui::. Federal Suhstihtto lowdo 
junto à mesma 11ara. Amho.\' exercem competência jurisdicional pltm.a, 
havendo critérios objetivos p ara divisão equitativa do traballw 
j udiccmtc entre ambos. 

5. Distribuição equilativa do lrabalho entre j uízes atuantes na me.<,ma 
vara. O provimento 64/05 da Cotrt!gedoria Reg fonal Ja 3° Regii1o e a 
Resolução CJF O J/08 vcicufum comandos gerais e abstratus de nível 
infralegal, expedidos pelas autoridades competenres de acordo com o 
poder normativo a elas conferido pela Constituição da Repzíhlka. 

5 J Traía-se de normas exaradas validamente, vi.mndo a di.Hribuir de 
maneira igual. objeti\Ja e imparcial os processos disLribuidos à mesma 
estrutura or14ánica, ou .seja, à mesma vara. cendo em visla que em 
cada vara atuam dois /l.-1agistrados com atrihuições jurisdicionais 
idênticas. lv.w, impede a muÍliplic:açüo de critérios e variações 
indeS(~jáveis, con/erindo se~urança e cswbiUdade u ICll atividade. Sua 
aplicuçüo é, por consegui~le, de rigor. não have~do margem de 
di.w.:ricionariedade aos mag1srrado.'i para afu.,·tar tms l'mnandos por 

5 imples pi?r.\peçriva pessoal de inconveniência. 

6. Conjlito/ ulgado procede11te. (ju)ga<lo na sessão de 17.08.2017). 

Transcrevo a seguir as nonnas que tratam da distribuição de processos 

t:ntrc os juízes das varas federais: 

Artigo l 4 l do Provimento COR,,~ nn 64/2005: 
, 
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Art. 141. A diçtribui ·a~o t 1/'f 1 ' ' de · \ en re os iv. 1i,: .,u1ze.,· de uma Vara !,era 
acordo com o numf!ro do proc:esso. sendo: 

! -pares, paro O MM . .Juiz Titu/ur da Vura,· 

!T - ímpares, para o lvfM. Juiz Substituto da Vara. 

Arligo 7~ da Rdsolução nº 001/2008, do Consdho <la .lu.-;líça Federal: 

4rr '7o A d. · ~ ·1 
' • 

1 1v1sao ue lrahalho nas varas deve ser equânime, 
segundo as classes processuais, para 
0 que ohedecerâ ao., seguintes critirifH, se outro~ não Járem 
adotados pelo Tnbunal 
Regional Federal: 

aj aos Juf::es Federais titulares caberão o:; proce'isos cujos 
autos renham numeração final par. desconsiderando-se O dígiro 
verijlccuior; 

h) aos Juízes Federais Substitutos caberão os processos ci!ios 
autos tenham nimteraçlio .final impar, desconsiderando-se o 
dígito verificador 

Observe-se que o caso presente é muito semelhante ao caso discutido no 
referido con ílíto de jurisdição. 

Ressalto, ainda, que já há orientação da Corregedoria Reirional do 
Tribunal ReI,,rional Federal da Terceira Região sobre a interpretação do artíg~ 141 d(.) 
Provimento CORF nº 64/2005. no sentido de que a divisão par e impar deve ser 
respeitada. no mesmo sentido do v. ac6r<lão supramcnciouado (Decisão nº 
288 f 054/2017-CORF., processo SEl n') 0009840-75.2017.4.03.8000). 

o fato de cventualmenle outro magistrado praticar alos c.let;Ísórios no 
procedimento ou processo, ~en~ esg~il.ir a instruçã_o p~ocessual, não ~He~a ~ vinculação 
do processo ao acervo do _J~lZ Sub.stnuto ou do J~mz ~1t1.1la!. A exce~ao e a 1~struçào ter 
sido esgotada por outro JUlZ,. nesse _caso, ~ ~ao h~ mais novos atos de mstr~1ção a 
praticar. 0 magislra<lo que realizou a instruç,ao_.1ulgara o pr~ccsso, co11fonn~ prev1~to no 
art. 399 § 2º <lo CPP. Por outro ludo, s~ ~a amda atos de mstrução a pral1car. o juiz a 
cujo ac~~,0 0 processo foi distribuído ongmalmentc prosseguirá a instrui,:âo até o final. 

~Julgará o processo. 

J 
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. "No ca ..,o concrt::lo o primeiro pwced11nenlolproce-;>0 distribuído é o 
inquérito policial nº 0006243-26.2017.403.6181, cujo linal é ímpar. I·oi vinculado 
nonnaLmcnte ao acervo do Juiz Suhstituto. O f~ito de o Jui/ T tular ter proferido 
alb•tm1as <lt::cisõcs na fase de inquénlo. bem wmo ter rece bido a derúncia. ao substituir 
o outro magi:,trado no período de féri~ ou 4uando afostado para c>.CTcer a titularidade 
cm outra vara foderal. não promovt:: a alteração de vinculação de m.:t::1vo. 

e nfim. o critério da prcvcn<;ão é uma solut;âo legal para a hipótese d~ 
conexão entre <lois ou mais processos J ,,_tribuíd.os a julgadorc-, diversos. Ou s~ja.. é um 
critério para a rt!união de processos para uru mesmo julgador. ainda que inicialmente os 
processos tenham si<ln distribuídos a julgadores divcn.<JS. No caso concreto trata-se de 
um íuuco proc~sso, distribuid.o ao acervo do Juiz Suhstituto, de fom,a que eventual 
<lecisfü) profcriua pelo Juiz Titular cm substituição ao Juiz Suh-;tituto nüo provoca a 
all~raçilo vinculação do processo para o outro acervo. 

Seguem em anexo: cópia da decisão proferida pelo Sr. Jui,-. Titular, por 
meio da qual se declara prevcnto. cópia do termo de autuação dos aulos nº 0006243-
26.201 7.403.6181 ( distribuição automática); e e'(.tratos do sistema. 

Pelas razões expostas. venho perante Vossas I::xcdências suscitar o 
presente conflito positivo de jurisdição. nos term os do artigo 114, 1 e 115. III. do 
Código de Processo Penal 

São Paulo. 25 de outuhro de 2017. 

ú~ Q~N ~zj\t~ 
DIEGO ~ AES MOREIRA 

Juiz Federal Substituto da 6ª Vara Federal Criminal de São Paulo 
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