
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

DECISÃO - 5442166

CORREIÇÃO PARCIAL N. 0000883-08.2018.4.01.8000

 

REQUERENTE : JOSÉ APARECIDO DA SILVA

ADV : IVOILSON MAIA FERREIRA (OAB/MT 18522)

REQUERIDO : JUÍZO DA 3ª VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MATO GROSSO

PROCESSO NA
ORIGEM : 0019374-13.2014.4.01.3600

 

Trata-se de correição parcial nos autos n. 0019374-13.2014.4.01.3600, em trâmite na 3ª
Vara da Seção Judiciária de Mato Grosso.

O requerente alega que: a) “está sendo atingido por fatos estranhos ocorridos no processo
em tela, posto que, além do juízo descumprir os ditamos do Novo Código de Processo Civil ao não promover
as obrigatórias audiências de conciliação/instrução e julgamento, ainda vem sistematicamente sofrendo revés
para imediata desocupação do imóvel, seja pelo oficial de justiça como pelo pretenso comprador. / A sentença
de 15/MAIO/2017 determinou 60 dias para desocupação do imóvel, mas logo após os fundamentados
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (logicamente não providos), no inicio de JULHO/2017, a Oficial de
Justiça vai à residência e alega que o Representante deveria desocupá-la imediatamente, pois já transcorreram
60 dias de quando foi exarada a decisão (e não da publicação 23/JUNHO/2017), não observando nem a
interrupção do prazo pelos embargos declaratórios. / Em 29/AGOSTO/2017 o Representante apresenta a
APELAÇÃO, e na data de 01/SETEMBRO/2017 o juízo determina publicação do DESPACHO exarado
para apresentação das Contrarrazões. / Após esta data, mesmo com a REVELIA da Ré para contrarrazoar o
juízo vem procrastinando a remessa dos autos ao TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO para
julgamento da Apelação tempestivamente protocolada”; b) “descabidamente o juízo vem a todo custo, com a
cumplicidade de Oficiais de Justiça (tudo gravado em vídeo que será remetido SEDEX dado ao excesso de
bytes), despejar o Representante e sua família. / A última tentativa de burlar o trâmite processual foi objeto de
DENÚNCIA na Diretoria do Fórum, cópia anexa, quando se buscou efetivar o despejo mesmo no período do
recesso. / Diante da denúncia o juízo, ainda sem remeter os autos à 2ª instância, resolveu postergar o despejo
para dia 20/01/2018, tentando a qualquer custo desocupar o imóvel computando já 03 decisões proferidas
após a sentença”.

E pediu, “diante das inúmeras desídias c/c estranha sentença e a busca desenfreada do
despejo sem o devido processo legal, bem como pelo PERIGO DA DEMORA do DESPEJO para o dia
20/01/2018, se requer (...) CORREIÇÃO PARCIAL no Processo nº 0019374-13.2014.4.01.3600,
concedendo liminarmente a IMEDIATA SUSPENSÃO DE TRAMITAÇÃO DO FEITO, para correção da
inversão tumultuária c/c efetivo retorno à normalidade processual de tramitação do mesmo para julgamento em
2ª instância (TRF1), sem efetivação do despejo antes de análise do pedido dos efeitos suspensivos pelo
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Relator”.
Decido.
Ao que consta, foi proferida sentença, com tutela antecipada para desocupação do imóvel.

Nessa hipótese, nos termos do art. 1.012 do CPC, a apelação interposta terá efeito apenas devolutivo, pois,
“começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...)  – confirma, concede ou
revoga tutela provisória;” (§ 1º, inciso V).

Ocorre que o CPC prevê a possibilidade de “pedido de concessão de efeito suspensivo nas
hipóteses do § 1º”, “dirigido ao: I – tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua
distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II – relator, se já distribuída a
apelação”. (art. 3º).

Não prospera, pois, a correição parcial, que somente é cabível de ato (comissivo ou
omissivo) do qual não caiba recurso (Provimento COGER n. 129/2016, art. 8º, inciso I, § 1º).

No mais, não há nem sequer indícios de que o(s) magistrado(s) tenha(m), no caso, atuado
com vontade pessoal e esta Corregedoria não tem competência para apurar, primariamente, falta funcional de
servidor. De todo modo, conforme relatado pelo requerente, reclamação quanto a atuação de servidor(es) já
teria sido levada ao Juiz Federal Diretor do Foro, competente, nos termos do mesmo Provimento COGER,
para determinar eventual apuração.

Nego, portanto, seguimento à correição parcial (Provimento COGER n. 129/2016, art. 8º,
I, VI).

Publique-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquive-se.
Brasília, 16 de janeiro de 2018.

 

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 17/01/2018, às 13:41 (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
5442166 e o código CRC 7056821D.
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