
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

DECISÃO - 5523720

CORREIÇÃO PARCIAL N. 0002084-35.2018.4.01.8000

REQUERENTE : JOÃO FERNANDES FILHO

CURADOR :
JOÃO FREDERICO BERTRAN WIRTH CHAIBUB (DEFENSOR PÚBLICO
DA UNIÃO)

REQUERIDO :
JUÍZO FEDERAL DA 8ª VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE
GOIÁS

PROCESSO NA
ORIGEM

: 23523-61.2014.4.01.3500

João  Fernandes  Filho,  por  sua  curadora  –  a  Defensoria  Pública  da  União,  opõe
correição  parcial  nos  autos  de  ação  monitória  ajuizada  pela  Caixa Econômica  Federal  (autos  n.
23523-61.2014.4.01.3500).

Alega nulidade no edital de citação para pagamento (ou oposição de embargos).

Sustenta que a nulidade consiste na falta de advertência ao citando de que a revelia
implicaria (implica) nomeação de curador especial.

A fim de evitar “grave prejuízo (...) ao andamento do processo judicial, dos interesses
do curatelado e da própria legalidade”, pede “antecipação de tutela” para “suspensão do ato até o final
do julgamento” e, ao final, que se “anule ou determine ao (...) Juízo da 8ª Vara (...) que proceda à
anulação da citação editalícia inválida, e a determinação para que (...) proceda com a realização de
nova citação editalícia”.

Decido.

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).
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Nulidade (que se diz) absoluta não se convalida, podendo ser alegada em preliminar e
até por via autônoma.

Nego, portanto, seguimento à correição parcial (Provimento COGER n. 129/2016, art.
8º, § 1º, inciso VI).

Publique-se. Intimem-se.

Oportunamente, arquive-se.

Brasília, 01 de fevereiro 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 01/02/2018, às 13:18 (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 5523720 e o código CRC 60F9B206.
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