
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

EMENTA

CORREIÇÃO PARCIAL N. 0002203-64.2016.4.01.8000

REQUERENTE : ESTADO DE MINAS GERAIS

ADVOGADO(S) :
RAFAEL  RAPOLD MELLO (OAB/MG 144.341), AURÉLIO PASSOS SILVA (OAB/MG 88.303), VANESSA SARAIVA DE ABREU (OAB/MG
64.559)

REQUERIDO : JUÍZO DA 4ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE UBERLÂNDIA (MG)
 

AGRAVO REGIMENTAL DE DECISÃO EM QUE NEGADO SEGUIMENTO A CORREIÇÃO PARCIAL. DECISÃO PASSÍVEL DE IMPUGNAÇÃO POR
MEIO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO DE CORREIÇÃO PARCIAL.

1. O Estado de Minas Gerais, litisconsorte passivo em ação de fornecimento de medicamento em trâmite na 4ª Vara da Subseção Judiciária de Uberlândia (JEF),
opôs correição parcial contra ato em que se determinou sua citação na pessoa do advogado regional.

2. Na decisão agravada, negou-se seguimento à correição parcial, ao fundamento de que os juizados especiais federais têm "sistema revisional próprio", adequado
às "características institucionais" e a sua "finalidade mesma", não cabendo, por isso, "interferência de correição parcial".

3. No agravo regimental, o Estado de Minas Gerais insiste em que se trata de decisão interlocutória, que, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, não é
recorrível. Daí, o cabimento da correição parcial.

4. A Lei n. 10.259/2001 dispõe: "Art. 4o O Juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir medidas cautelares no curso do processo, para evitar dano

de difícil reparação. / Art. 5o Exceto nos casos do art. 4o, somente será admitido recurso de sentença definitiva."

5. Decisão sobre poder para receber citação não é medida cautelar. De todo modo, a ausência de imediata impugnação dessa decisão interlocutória não torna
preclusa  a  discussão,  porque  se trata  de  matéria  de ordem pública.  O ato  em questão  pode,  portanto,  ser  impugnado  no recurso (ou  nas  contrarrazões)
eventualmente interposto da sentença.

6. Esse, por sinal, é o tratamento que, no âmbito da Justiça Comum, o novo Código de Processo Civil dispensa à matéria: "Art. 1.009 Da sentença cabe apelação. /
§ 1º As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem
ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões."

7. Logo, a decisão proferida no âmbito do Juízo da 4ª Vara da SSJ de Uberlândia é recorrível, nos termos da Lei n. 10.259/2001, sendo incabível, de consequência,
correição parcial, conforme Provimento COGER n. 129/2016, art. 8º, § 1º.

8. A propósito, as partes, agora, estão sob a égide da sentença, que absorveu a matéria discutida na decisão impugnada pela correição parcial.

9. Decisão, em que negado seguimento à correição parcial, mantida.

10. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO

Decide a Corte Especial Administrativa, à unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Relator.

Brasília,  15 de dezembro de 2016.

 

Desembargador Federal 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 17/01/2017, às 12:22 (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 3304892
e o código CRC 84731C02.
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