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CORREIÇÃO PARCIAL N. 0005884-71.2018.4.01.8000

 

REQUERENTE : MARCIO BARROS BONFIM

ADV : MARCIO BARROS BONFIM (OAB/RJ 111.209)

REQUERIDO : JUÍZO FEDERAL DA 21ª VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO
DA BAHIA

N. PROCESSO
NA ORIGEM : “AUTOS N. 2008.3300.706.489-6” / “RECURSO N. 2009.3300.705.188-

0”

Márcio Barros Bonfim opõe correição parcial, na condição de patrono da autora – Maria
da Conceição dos Santos Freitas -, nos autos de processo em trâmite na 21ª Vara da Seção Judiciária do
Estado da Bahia, rito dos juizados especiais federais cíveis.

O requerente narra que, após o trânsito em julgado, “o ilustre Magistrado (...) informou (...)
que só separará 20% (vinte por cento) dos honorários contratuais, que foram pactuados em 25% (vinte e
cinco por cento), em clara violação à prerrogativa da separação do acordando quanto a verba contratual do
patrono”.

E complementa:
(...) não pode prosperar a postura do ilustre magistrado, em demérito ao
Estatuto da OAB e ao caráter alimentar da verba para o advogado, isto posto,
o procedimento necessita de correição (...), para que o procedimento
desrespeitoso supradito não se torne praxe e seja alvo de novas reclamações.

Decido.
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
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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 mesmo sentido, v.g.: AgRg Correição Parcial 0002204-49.2016.4.01.8000; AgRg
Correição Parcial 0002191-50.2016.4.01.8000; AgRg 0002203-64.2016.4.01.8000.

Além disso, de acordo com a jurisprudência, o advogado tem legitimidade para recorrer em
nome próprio de decisão no que concerne ao capítulo dos honorários advocatícios (v.g.: AC
00215487620014013300). Ocorre que, no caso, não se trata de honorários de sucumbência, mas de
honorários contratuais.

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

Publique-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquivem-se.
Brasília, 26 de março 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 26/03/2018, às 16:13 (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
5819556 e o código CRC A9276C36.
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