
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

DECISÃO

CORREIÇÃO PARCIAL N. 0015028-06.2017.4.01.8000

REQUERENTE : RAFAEL CÂNDIDO AQUINO

ADV : RAFAEL CÂNDIDO AQUINO (OAB/MG 100.326)

REQUERIDO :
JUÍZO FEDERAL DA 5ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE JUIZ
DE FORA (MG)

Trata-se  de  correição  parcial  interposta  por  Rafael  Cândido  Aquino  contra  ato
proferido pelo Juízo Federal da 5ª Vara da Subseção Judiciária de Juiz de Fora (MG), nos autos n.
1146-61.2017.4.01.3801, do seguinte teor:

Segundo  entendimento  consolidado  no  STJ,  o  disposto  no  art.  30,  lI,  do
Estatuto  da  Ordem dos  Advogados  do  Brasil  (Lei  n.  8.906/1994),  sobre  o
impedimento ao  exercício  da advocacia de detentor  de mandato eletivo  do
Poder Legislativo (em todos os níveis),  abrange qualquer pessoa de direito
publico. Destaco a decisão de 23/06/2017, no EAREsp 519194.

Assim, ante a ausência de capacidade postulatória, intime-se o advogado em
epígrafe, pelo meio que se mostrar mais hábil, para que, no prazo de 15 dias
úteis, regularize a representação processual, com a juntada de instrumento de
mandato outorgado pela parte a outro advogado.

O requerente alega que: a) “os MMs. Juízes embasam sua decisão com o art. 30, II do
Estatuto da OAB, e por uma decisão prolatada no STJ no EAREsp 519194 de 23/06/2017, segundo
entendimento consolidado do STJ (...). Na realidade não existe entendimento pacificado no STJ, onde
tem julgamentos e entendimentos conflitantes, bem como esta decisão não tem o condão de pacificar a
matéria, haja vista ainda não ter transitado, e por violar preceitos constitucionais, deverá ainda ser
enfrentado pelo STF. O próprio STJ possui julgados em que entende que cabe a OAB disciplinar o
exercício da atividade profissional de advogado”; b) “importante ressaltarmos que a entidade que é a
responsável por regular a atividade profissional da advocacia, tem claro entendimento a respeito do
assunto, através dos ementários do Conselho federal”; c) “tal ato dos Magistrados vem causar enorme
tumulto  na  relação  processual  e  andamento  dos  mesmos,  que  além  de  prejudicar  os  direitos
constitucionais deste causídico, interferem diretamente no interesse do jurisdicionado. O advogado não
pode ser penalizado por estar na digna função legislativa, representando a classe e buscando contribuir
para a sociedade onde vive. A OAB com certeza intervirá para que os advogados não sejam impedidos
de fazer parte da vida pública, dando valorosa contribuição através de conhecimentos adquiridos na
formação”.
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Decido.

O ônus de regularização de representação processual recai sobre a parte e não, sobre o
advogado.

De todo modo, 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  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).

Além disso, é necessário ter presente que a correição parcial "foi instituída pela Lei n.
5.010/66  (art.  6º)  como  um  instrumento  jurídico-processual  anômalo,  de  natureza  administrativa,
destinado a corrigir error in procedendo (...) consubstanciado em ato ou despacho de que não caiba
recurso ou que importe erro de ofício ou abuso de poder", desde que "possa decorrer prejuízo à parte"
(TRF-3.  5ª  Turma.  AC  00225676519894039999.  Rel.  Juiz  Convocado  Ferreira  da  Rocha.  DJ
20/03/2007). "Ausente prejuízo, descabido é o uso da via recursal anômala da correição - por falta de
interesse  -,  esta  sim  possível  de  gerar  ainda  maior  acúmulo  de  trabalho  forense"  (TRF-4.  COR
200604000250948. 7ª Turma. Rel. Desembargador Federal Néfi Cordeiro. DJ 20/09/2006).

Tomando-se, subsidiariamente, as disposições do Código de Processo Civil, tem-se
que o ato por meio do qual se determina regularização de representação processual não tem conteúdo
decisório (não impõe gravame), sendo, por isso, irrecorrível, v.g.:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.
PROCESSUAL  CIVIL.  DESPACHO  DE  MERO  EXPEDIENTE.
DETERMINAÇÃO.  REGULARIZAÇÃO.  PROCESSUAL.  AUSÊNCIA.
CONTEÚDO.  DECISÓRIO.  IMPOSSIBILIDADE.  INTERPOSIÇÃO.
RECURSO. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Não admite recurso o despacho de mero expediente que, por não conter
carga decisória, não acarreta qualquer prejuízo às partes.

Precedentes.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 684.704/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

PROCESSUAL CIVIL. DESPACHO QUE DETERMINA A REGULARIZAÇÃO
DE  INSTRUMENTO  PROCURATÓRIO.  AUSÊNCIA  DE  CONTEÚDO
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DECISÓRIO.  IRRECORRIBILIDADE.  ART.  504  DO  CPC.  AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.

I - Nos termos do art. 162, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, "decisão
interlocutória é o ato pelo qual o juiz, no curso do processo, resolve questão
incidente"  e  "são  despachos  todos  os  demais  atos  do  juiz  praticados  no
processo,  de ofício  ou  a  requerimento  da  parte,  a  cujo  respeito  a lei  não
estabelece  outra  forma.".  A  diferenciação  está  na  existência,  ou  não,  de
conteúdo decisório, bem como de gravame. Enquanto a decisão interlocutória
possui  conteúdo  decisório,  podendo  trazer  prejuízos  a  uma das  partes,  os
despachos  são  pronunciamentos  meramente  ordinatórios,  sem  solucionar
controvérsias, visando a impulsionar o andamento do processo.

II - Nos termos do art. 504 do Código de Processo Civil, não é cabível recurso
algum dos despachos de mero expediente. In casu, o despacho que determinou
a regularização dos instrumentos procuratórios não possui qualquer conteúdo
decisório, não causando gravame aos ora agravantes, motivo pelo qual não
poderia ter sido desafiado pelo presente agravo.

III - Agravo interno não conhecido.

(AgRg na Rcl  1.014/PE,  Rel.  Ministro  GILSON DIPP,  TERCEIRA SEÇÃO,
julgado em 23/10/2002, DJ 18/11/2002, p. 155)

O  descumprimento  da  determinação  de  regularização  processual  é  que tem
consequência, nos termos do CPC:

Art.  76.  Verificada  a  incapacidade  processual  ou  a  irregularidade  da
representação  da  parte,  o  juiz  suspenderá  o  processo  e  designará  prazo
razoável para que seja sanado o vício.

§  1º  Descumprida  a  determinação,  caso  o  processo  esteja  na  instância
originária:

I – o processo será extinto, se a providência couber ao autor;

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

Publique-se. Intimem-se.

Oportunamente, arquive-se.

Brasília, 28 de julho de 2017.

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 28/07/2017, às 18:18 (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 4499518 e o código CRC 070AC7D2.
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