
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

DECISÃO

CORREIÇÃO PARCIAL N. 0002060-41.2017.4.01.8000

REQUERENTE : VANILDA DAS DORES MOREIRA ALCÂNTARA

ADV : SERGIO LIMA LACERDA (OAB-MG 63.918)

REQUERIDO : JUÍZO DA 2ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE IPATINGA/M G

Vanilda  das  Dores  Moreira  Alcântara  interpõe  “RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR
contra a MM. Juíza Federal do 2º Juizado Especial Federal Adjunto – Subseção Judiciária de Ipatinga,
MG”. Narra que: a) foi julgado improcedente pedido para que o INSS averbe tempo de “serviços de
auxiliar ao médico radiologista” e defira “aposentadoria especial por exposição à radiação”, termos do
Decreto n. 53.831/64; b) a Turma Recursal deu provimento ao recurso interposto, deferindo averbação
de “27 anos, 11 meses e 28 dias de trabalho, configurando-se o direito à aposentadoria especial”; c)
desprovidos embargos de declaração opostos pelo INSS, o acórdão transitou em julgado; d) em sede de
execução, o INSS atravessou petição, alegando haver erro material no acórdão, no que diz respeito à
contagem do tempo de serviço, que somaria apenas 19 anos, não havendo fundamento, portanto, para o
deferimento  da  aposentadoria,  vez  que  a  legislação  exige  25  anos  de  serviço  nas  condições  que
especifica; e) o juízo da execução determinou a remessa dos autos à Turma Recursal,  para que o
colegiado decidisse sobre a impugnação; f) a Turma Recursal conheceu da impugnação do INSS como
questão de ordem e indeferiu o pleito, ao fundamento de que inapropriada a via para reabertura da
discussão de acórdão transitado em julgado; g) de volta à primeira instância, o INSS atravessou nova
petição,  insistindo em que,  ante  o  erro  material  na  contagem do tempo de serviço,  impossível  o
cumprimento  da obrigação de deferir  a  aposentadoria;  h)  o  juízo  então  decidiu:  “Assiste  razão à
autarquia  previdenciária.  /  Conforme planilha  anexa,  os  períodos  enquadrados  como especiais  no
acórdão de fls. (...) totalizam 19 anos 11 meses e 29 dias, tempo inferior aos 25 anos, impossibilitando a
implantação do benefício pretendido. / Dessa forma, deverá o INSS comprovar, o prazo de 10 dias, a
averbação dos períodos reconhecidos no acórdão.”.

Alega-se que a decisão afronta a coisa julgada material (CF, art. 5º, XXXVI, c/c CPC,
art. 502). A magistrada violaria, ainda, o art. 35 da LOMAN: “Art. 35. São deveres do magistrado: I –
Cumprir e fazer cumprir, com independência, serenidade e exatidão, as disposições legais e atos de
ofício”.

Pede-se “seja julgado PROCEDENTE o (...) pedido para determinar as providências
necessárias,  de modo a compelir  a MM. Juíza (...)  a  cumprir  incontinenti o  v.  acórdão da Turma
Recursal”.

Decido.
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Na decisão  impugnada,  foi  extinta  a  execução  de  deferimento  de  aposentadoria,
prosseguindo-se na execução da obrigação de averbação de tempo de serviço.

Ocorre que, na sistemática dos Juizados Especiais, exceto as hipóteses previstas no
art.  4º, c/c art.  5º, da Lei n. 10.259/2001, não cabe recurso contra decisão interlocutória (v.g.:  RE
576847,  Relator:   Min.  EROS GRAU,  Tribunal  Pleno,  julgado  em 20/05/2009,  REPERCUSSÃO
GERAL  -  MÉRITO  DJe-148  DIVULG  06-08-2009  PUBLIC  07-08-2009  RTJ  VOL-00211-01
PP-00558 EMENT VOL-02368-10 PP-02068 LEXSTF v.  31, n. 368, 2009, p. 310-314). Se não é
cabível, no caso, agravo de instrumento, também não o é a correição parcial para fazer-lhe as vezes. Do
contrário, estar-se-ia apenas substituindo (em vez de eliminar) um instrumento recursal pelo outro.

Não se vislumbra justificativa para que a correição parcial (medida que, por princípio,
não se presta a correção de error in judicando) invalide o sistema processual estruturado para atender
as peculiaridades dos Juizados. A propósito:

CORREIÇÃO PARCIAL. NÃO CABIMENTO. Ausente previsão legal  para o
cabimento  de  correição  parcial  não  se  mostra  possível  sua  propositura.
Impossibilidade  de  importação,  para  o  sistema  dos  juizados  especiais,  da
totalidade dos instrumentos utilizados na jurisdição comum. Necessidade de
preservação dos princípios informativos dos juizados. Possibilidade em tese de
ajuizamento  de  mandado  de  segurança  em face  da  negativa  de  prestação
jurisdicional.  Correição  parcial  não  conhecida.  (Correição  Parcial  Nº
71002883700,  Terceira  Turma  Recursal  Cível,  Turmas  Recursais,  Relator:
Eduardo Kraemer, Julgado em 14/07/2011).

No mais, a magistrada declinou os fundamentos em que estribado seu convencimento
sobre a questão. À parte é legítima a discordância quanto ao mérito, mas eventual erro de julgamento,
por si só, não implica cometimento de falta funcional pelo juiz, v.g.:

Recurso  Administrativo  em Revisão Disciplinar.  Insurgência contra decisão
monocrática  que  indeferiu  pedido  de  apuração  da  responsabilidade  dos
magistrados que atuam em processos judiciais de interesse da requerente e
contra o indeferimento de afastamento destes e do desembargador que é parte
nos  processos  na  defesa  da  guarda  de  seu  neto.  Recurso  não  provido.  A
Revisão Disciplinar não se presta à indagação de quaestionis juris, nem ao
ataque  do  error  in  judicando  do  magistrado.  (...)  (CNJ,  REVDIS  n.
200810000005120 e REP n. 200810000005118, Rel. Cons. RUI STOCO, 65ª
Sessão, j. 24.06.2008, in DJU 05.08.2008 — g.n.).

Nego, portanto, seguimento ao pedido (Provimento COGER n. 129/2016, art. 8º, § 1º,
inciso VI, c/c § 2º, inciso III).

Publique-se. Intimem-se.

Oportunamente, arquivem-se.

Brasília, 03 de março de 2017.

JOÃO BATISTA MOREIRA
Corregedor Regional da Justiça Federal da 1ª Região
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Documento assinado eletronicamente por João Batista Moreira, Corregedor Regional da
Justiça Federal da 1ª Região, em 03/03/2017, às 15:48 (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 3672336 e o código CRC 7B6DEC3E.
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