
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

DECISÃO

CORREIÇÃO PARCIAL N. 0017954-91.2016.4.01.8000

REQUERENTE : ESPÓLIO DE LUIZ ANTONIO MATTOS FLEURY DA FONSEC A

ADV : HÉLCIO JORGE FIGUEIREDO FERREIRA (OAB/PA n. 5465)

REQUERIDO : JUÍZO DA 7ª VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

Espólio de Luiz Antonio Mattos Fleury da Fonseca opõe correição parcial contra
decisão proferida no âmbito do Juízo da 7ª Vara da Seção Judiciária do Estado do Pará,  na qual,
acolhendo-se embargos de declaração opostos pela União (Fazenda Nacional)  em execução fiscal,
tornou-se  "sem  efeito  a  sentença  que  extinguiu  a  execução  por  evidente erro  material",  com
prosseguimento do executório com citação do "ESPÓLIO DE LUIZ ANTÔNIO MATTOS FLEURY
DA FONSECA (...) na forma do despacho de fl. 07".

O Requerente alega que: a) "o inconformismo (...) reside no fato de a decisão (...) dar
efeito  repristinatório  à citação já anteriormente  considerada ineficaz e inválida  (...),  sem oportuna
impugnação ou apresentação de embargos da FAZENDA NACIONAL, que, repisa-se, por sua vez,
ratificou  tal  decisão ao  requerer  às  fls.  25  fosse  realizada citação correta  e  eficaz,  na pessoa  do
ESPÓLIO"; b) "a perpetuação da decisão (...) acaba por vulnerar as disposições constantes do inciso
LV do artigo 5º da Constituição (...),  que a todos assegura a aplicação dos sagrados princípios do
devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório"; c) "o vício de citação já expressamente
reconhecido  no  feito  através  do  despacho de  folhas  24  dos  autos  é  erro  crasso e  intransponível,
tornando nulo o processo e os atos processuais praticados em especial quando não houve qualquer
impugnação ou oposição ao despacho nesse sentido".

E pediu: "a declaração de validade do despacho de fls. 24 dos autos, que invalidou a
citação (...), com a cassação da decisão de fls. (...) e invalidação do Termo de Retificação (...)".

Decido.

De acordo com o Provimento COGER n. 129/2016, "caberá correição parcial contra
ato ou despacho de juiz de que não caiba recurso (...)" (art. 8º, inciso I, § 1º).

Ocorre que há recurso para impugnar decisão em que os embargos de declaração são
acolhidos para tornar sem efeito sentença, com prosseguimento da ação. Confiram-se, v.g.:

PROCESSUAL CIVIL. FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO -
FGTS. SENTENÇA INTEGRATIVA QUE EXTINGUE A PRIMEIRA DECISÃO
EMBARGADA  E  DETERMINA  O  PROSSEGUIMENTO  DO  FEITO.
RECURSO CABÍVEL. ERRO GROSSEIRO.

 I - Hipótese em que a decisão combatida, de cunho integrativo, acolheu os
embargos opostos pela Caixa Econômica Federal - CEF, no ponto atacado, e,
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de ofício, tornou sem efeito a sentença anterior e determinou o prosseguimento
do feito.

II  -  Embora  proferida  em  sede  de  embargos  de  declaração,  a  decisão
combatida, que anulou a primeira sentença e determinou o prosseguimento do
feito,  tem  caráter  interlocutório,  porquanto  não  põe  fim  ao  processo,  nos
termos do art. 267 ou 269 do CPC, revelando-se erro grosseiro o seu combate
por meio de apelação, motivo pelo qual não se admite a aplicação do princípio
da fungibilidade recursal.

III - Apelação da parte autora de que não se conhece.

(TRF-1.  6ª  Turma.  Ap 0023182-24.2012.4.01.3300.  Relatora:  Juíza  Federal
Hind Ghassan Kayath (CONV). E-DJF1 08/08/2014).

 

PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO JURISDICIONAL QUE ANULA SENTENÇA
E  DETERMINA  A  PRODUÇÃO  DE  PROVA  PERICIAL.  NATUREZA
INTERLOCUTÓRIA.  RECURSO  CABÍVEL.  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.
ERRO  GROSSEIRO.  INAPLICABILIDADE  DO  PRINCÍPIO  DA
FUNGIBILIDADE RECURSAL.

1. Muito embora denominado "sentença", o ato jurisdicional que, em sede de
embargos de declaração, anula sentença anterior e determina a produção de
prova pericial possui natureza interlocutória, posto não pôr termo ao processo,
sendo o recurso cabível o agravo de instrumento, e não apelação.

2.  Cuidando-se a hipótese de erro grosseiro,  não se admite a aplicação do
princípio da fungibilidade recursal.

3. Apelação da Fazenda Nacional não conhecida.

(AC 200083000079352, Desembargador Federal  Paulo Roberto de Oliveira
Lima, TRF5 - Segunda Turma, DJ - Data::03/02/2004 - Página::263 - Nº::23.)

Nego, portanto, seguimento à correição parcial (Provimento COGER n. 129/2016, art.
8º, § 1º, inciso VI).

Publique-se. Intimem-se.

Sem recurso, arquivem-se.

Brasília, 15 de dezembro de 2016.

 

JOÃO BATISTA MOREIRA

Corregedor Regional da Justiça Federal da 1ª Região

 

 

Documento assinado eletronicamente por João Batista Moreira, Corregedor Regional da
Justiça Federal da 1ª Região, em 18/12/2016, às 17:07 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos
/verifica-processo.htm informando o código verificador 3321180 e o código CRC 406990CE.
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