
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

DECISÃO

CORREIÇÃO PARCIAL N. 0026241-09.2017.4.01.8000

 

REQUERENTE : JOSE AILTON TEIXEIRA DE CARVALHO

ADV : MARCOS BOTREL CAMPOS (OAB/MG 91.408-B)

REQUERIDO : JUÍZO FEDERAL DA 2ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE
MONTES CLAROS (MG)

PROCESSO NA
ORIGEM : 3481-74.2013.4.01.3807

Trata-se de correição parcial em face de decisão na qual, em sede de execução (de
honorários advocatícios) – autos n. 3481-74.2013.4.01.3807 -, “não havendo pagamento do valor devido”,
foi deferido pedido para “inclusão do nome da autora/devedora no (sic) SERASA, através do sistema
SERAJUD”.

Decido.
A correição parcial é cabível de ato judicial (comissivo ou omissivo) de que não caiba

recurso.
Na espécie, a decisão impugnada foi proferida nos autos de causa (processo em fase de

execução) de competência de Juizado Especial Federal. Na decisão, foi deferida inclusão do nome do ora
requerente em cadastro de inadimplente, tendo em vista que, intimado, o executado não efetuou o “pagamento
do valor devido” (montante de honorários advocatícios). Nos termos, pois, da Lei n. 10.259/2001, cabe
recurso (agravo), de competência da respectiva turma recursal, de decisão em que deferida medida cautelar
(arts. 4º e 5º). Subsidiariamente, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de “agravo de instrumento
contra decisões proferidas na fase de (...) cumprimento de sentença, no processo de execução (...)” (art.
1.015, parágrafo único).

Ainda que não fosse cabível, no caso, agravo de instrumento, também não o seria 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:
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Eduardo Kraemer, Julgado em 14/07/2011).
Nego, portanto, seguimento à correição parcial (Provimento COGER n. 129/2016, art. 8º,

inciso VI).
Publique-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquive-se.
Brasília, 19 de dezembro 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 19/12/2017, às 16:09 (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
5320755 e o código CRC C03F945F.
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