
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

DECISÃO

CORREIÇÃO PARCIAL N. 0016253-95.2016.4.01.8000

REQUERENTES  JORGE AUGUSTO NETO e ANA MARIA FERRAZ AUGUSTO

REQUERIDOS  JUÍZO FEDERAL DA 13ª VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MINAS GERAIS
 
 

Jorge  Augusto  Neto  e  Ana  Maria  Ferraz  Augusto  protocolizaram  na
Corregedoria-Geral da Justiça Federal petição para "apuração de irregularidades nos autos da ação
ordinária  n.  0015861-63.2007.4.01.3800,  ajuizada  contra  a  CAIXA  ECONÔMICA  FEDERAL". 
Alegaram a prolação de duas sentenças no processo: a) "a ação foi  julgada procedente,  em parte,
através da 'SENTENÇA A',  datada de 09 de dezembro de 2013,  assinada digitalmente pela Juíza
Federal  Substituta  da  13ª  Vara  Rosilene  Maria  Clemente  de  Souza  Ferreira,  recebido  código  de
autenticidade 24332183800220. Consta expressamente, às fls. 217 dos autos, quanto à preliminar que
os  documentos  apresentados  durante  o  curso  do  processo  são  suficientes à  análise  do  pleito  da
demanda."; b) "estranhamente, a 'SENTENÇA A', EMBORA DIVULGADA EM INTEIRO TEOR, via
Internet, não aparece nos autos e não foi seguida da notificação das partes para abertura de prazo
recursal. Também a certidão do processo expedida pela Secretaria Judicial da 13ª vara está limitada ao
período posterior a 20 de abril de 2015 e, segundo informação verbal, não há no sistema dados relativos
ao andamento anterior"; c) "a 'SENTENÇA A' (de mérito) teve seu inteiro teor divulgado via sistema
informatizado, e foi validada pelo respectivo código de autenticidade 24332183800220, MAS NÃO
COSTA DOS AUTOS. Consta dos autos a sua existência, item I, do quadro de movimento, Inteiro Teor
e,  deste  mesmo  quadro,  em  seguida,  consta  o  lançamento  da  'SENTENÇA C'  no  item  3.  /   A
'SENTENÇA C' foi publicada SEM DATA e SEM ASSINATURA. Recebeu, somente, a assinatura e
teve a sua data lançada o texto original após a petição em que foi requerido o restabelecimento da
ordem processual, em 13 de maio de 2016, (cópia anexa). /  (...) o Juiz Federal Substituto da 13ª
VF/MG, Valmir Nunes Conrado, prosseguiu a tramitação processual como se não existisse mencionada
sentença e exigiu apresentação de documentos. / Dando seguimento  proferiu  a 'SENTENÇA - C' que
indeferiu a inicial e declarou extinto o processo sem julgamento do mérito, concluindo que: 'a parte
autora não instruiu a inicial com os documentos indispensáveis à propositura da ação (...). Embora
intimados por três vezes para tal intento, deixou transcorrer in albis o prazo".

Pediram:  "1  -  Sejam instaurados  os  procedimentos  administrativos  necessários  à
apuração da responsabilidade funcional e civil pelos danos que venham a ser causados aos autores, na
hipótese de manutenção do absurdo entendimento de que a segunda sentença (SENTENÇA C) é que
tem validade; 2 - Em CORREIÇÃO PARCIAL: a - Seja declarada a existência da 'SENTENÇA A' e
inexistentes todos o atos praticados posteriormente, b - Sejam liberados todos os valores objeto de
bloqueio  referentes  ao  ônus  da  sucumbência  relativos  à  'SENTENÇA';  c -  Seja  determinado  o
restabelecimento da ordem processual, tendo em vista o prosseguimento do feito com a manutenção da
sentença de mérito (SENTENÇA A), para que, decorrido o prazo recursal, possa alcançar todos os
efeitos jurídicos."

Os  autos  foram remetidos  a  esta  Corregedoria  por  meio  do  Ofício n.  CJF-OFI-
2016/03831 (id 2601865).

Decido.
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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 impugnação a duplicidade (nulidade) de sentença, v.g.:

PREVIDENCIÁRIO  E  CONSTITUCIONAL.  APOSENTADORIA  POR
INVALIDEZ.  EXISTÊNCIA  DE  SENTENÇA  DE  HOMOLOGAÇÃO  DE
ACORDO  NÃO  RECORRIDA.  PROFERIMENTO  DE  POSTERIOR
SENTENÇA MERITÓRIA. DESCABIMENTO.

1. A sentença proferida está sujeita à remessa oficial, eis que de valor incerto a
condenação imposta ao INSS.

2. O magistrado encerra a prestação jurisdicional com a votação da sentença,
só  podendo  alterá-la  nos  casos  previstos  no  art.463  do  CPC.  Ademais,  o
art.471  do  código  adjetivo  veda  a  reapreciação  de  questões  já
decididas(preclusão  "pro  judicato").  Assim,  proferidas  duas  sentenças  no
mesmo processo, deve prevalecer a primeira, devendo, ainda, ser decretada a
nulidade da segunda, bem como dos atos posteriores a ela.

3. Apelação do INSS provida. Segunda sentença anulada.

(TRF-1.  2ª  Turma.  Ap  0065791-76.2012.4.01.9199.  Relator:  Juiz  Federal
Francisco Neves da Cunha (CONV). e-DJF1 03/02/2016).

Correição  parcial  não  é  apropriada,  ainda,  para  o  aviamento  de  pretensão
indenizatória.

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 17:00 (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 2893309 e o código CRC 18A8B71D.
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