
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
 

RELATÓRIO E VOTO

Trata-se de correição parcial requerida por Ana Maria Lopes Goes Nunes, em 26 de
março de 2019, contra decisão proferida por Gleuso de Almeida França, Juiz Federal Titular da Vara
Única (JEF Adjunto) da Subseção Judiciária de Viçosa/MG, que, nos autos do Processo 0002944-
93.2014.4.01.3823, determinou o bloqueio de numerário existente em contas e aplicações da requerente e,
caso frustradas as tentativas anteriores, a pesquisa e o impedimento de alienação de veículos e de bens.

Este, no que interessa, o teor da decisão objeto de correição parcial:
A parte autora requereu o prosseguimento do feito, a fim de receber o valor remanescente do montante
apurado pela decisão de ff. 165/170, qual seja: R$ 5.596,36 (f.300).
Pois bem. No caso, a decisão proferida às ff. 165/170 encontra-se plenamente eficaz, uma vez que as
tentativas de reforma por parte das advogadas anteriores da autora, perante a Turma Recursal,
restaram improfícuas, conforme demonstram as decisões juntadas às ff. 255/256 e ff. 280/281, que, aliás,
reconheceu que a possibilidade de rever a decisão de ff. 165/170 encontra-se preclusa, haja vista a
existência de coisa julgada material.
Sendo assim, a fim de conferir cumprimento à decisão de ff. 165/170, acolho o pedido de prosseguimento
do feito formulado pela autora.
Nesse passo, determino:
I) O bloqueio de numerário existente em contas e aplicações tituladas por Renata Andrade Fontes (CPF
032.910.006-84) e Ana Maria Lopes Goes Nunes (CPF 521.423.966-15), no limite de R$ 5.596,36 (cinco
mil, quinhentos e noventa e seis reais e trinta e seis centavos);
II) Caso frustradas as tentativas anteriores, a pesquisa e impedimento de alienação de veículos junto ao
sistema RENAJUD, em desfavor de Renata Andrade Fontes (CPF 032.910.006-84) e Ana Maria Lopes
Goes Nunes (CPF 521.423.966-15);
III) Por fim, caso frustradas as tentativas anteriores, a pesquisa de bens através do sistema INFOJUD, em
desfavor de Renata Andrade Fontes (CPF 032.910.006-84) e Ana Maria Lopes Goes Nunes (CPF
521.423.966-15);
Acaso haja êxito no 'bloqueio' de numerário, fica desde logo convertido em penhora, bem como
determinada a intimação das devedoras para, querendo, oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze)
dias.

 
Para melhor entendimento da controvérsia, peço licença para fazer um breve resumo

dos fatos que antecederam o presente requerimento de correição parcial.
Da documentação juntada aos autos, assim como das alegações deduzidas pela

requerente, extrai-se que o Processo 0002944-93.2014.4.01.3823, do qual originada a presente correição
parcial, foi patrocinado pela advogada Renata Andrade Fontes — então sócia da requerente — em favor
de Terezinha Augusto de Oliveira Pires. Após o transito em julgado da sentença de procedência ali
proferida, foi expedida, em 4/12/2014, requisição de pagamento em favor da parte autora no valor
histórico de R$ 18.040,24 (dezoito mil e quarenta reais e vinte e quatro centavos).

Em 19/5/2015, considerado o comparecimento, na secretaria da vara, da filha da parte
autora, com a notícia de que apenas parte do valor exequendo teria sido entregue à sua genitora (R$
11.343,95) (Doc. 7907297, fl. 2), determinou o julgador a intimação das advogadas, a fim de que
prestassem contas, bem como de que juntassem aos autos o contrato de prestação de serviços advocatícios
(Doc. 7907297, fl. 9).

Após manifestação das partes, foi deferido, em 28/9/2015, o pedido de ressarcimento
dos valores tidos por indevidamente apropriados da parte autora e determinado, entre outras providências,
o bloqueio de numerário existente em contas e aplicações tituladas por Renata Andrade Fontes e, caso
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infrutífera a tentativa, o bloqueio de numerário existente em contas e aplicações tituladas por Ana Maria
Lopes Goes Nunes (Doc. 7907312, fls. 13 a 18) — ora requerente.

À referida ordem de bloqueio, as advogadas interpuseram recurso à Turma Recursal da
Subseção Judiciária de Juiz de Fora/MG (Medida Cautelar Cível 0000040-42.2016.4.01.9381), cujo
seguimento foi negado, liminarmente, ao entendimento de que não verificada a situação prevista no artigo
5º da Lei 10.259/2001 (decisão publicada em 3/5/2016).

Na defesa apresentada no processo principal, suscitaram a incompetência absoluta da
Justiça Federal para a análise da prestação de contas decorrente de contrato advocatício e a necessidade de
instauração de processo próprio para tal finalidade, e a incompatibilidade do rito especial da ação de exigir
contas com o processo do juizado especial federal. Em resposta, o magistrado a quo assentou a obrigação
das advogadas de prestar contas perante o órgão federal  e, em consequência, entendeu ser nítida a
competência daquele Juízo para determinar as providências necessárias ao repasse dos valores
executados à parte autora (Doc. 7907329, fl. 17). Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados
(D oc. 7907329, fl. 24), o que deu ensejo à impetração do Mandado de Segurança 0000026-
24.2017.4.01.9381, não conhecido por decadência, em 21/8/2017 (trânsito em julgado em 9/5/2018), ao
entendimento de que a impetração, na realidade, fora dirigida à primeira ordem de bloqueio, realizada em
28/9/2015.

Em 12/12/2017, o magistrado a quo determinou a transferência dos valores bloqueados
via BACENJUD para conta judicial vinculada ao processo e a expedição de alvará em benefício da parte
autora, fato que ensejou a impetração do Mandado de Segurança 1000017-11.2018.4.01.9381,
igualmente não conhecido, ao entendimento de que a transferência de valores seria mero ato judicial de
cumprimento do que já decidido no processo principal, para o que se reconheceu ocorrida coisa julgada
material.

Ante o insucesso das medidas anteriores, foi apresentada nesta Corregedoria, em 28 de
junho de 2018, a Correição Parcial 0014632-92.2018.4.01.8000, cujo seguimento foi negado
monocraticamente, por intempestividade (Doc. 6474527).

Na origem, uma vez que o valor objeto do primeiro bloqueio via BACENJUD não foi
suficiente para a restituição integral do suposto valor devido à parte autora, foi retomado o processamento
do feito e proferida a decisão ora questionada, transcrita acima, da qual as partes foram intimadas em 21
de março de 2019 e apresentaram, no prazo regulamentar, a presente correição parcial.

Alega-se, no essencial: a) a incompetência absoluta da Justiça Federal para examinar
eventual irregularidade na prestação de contas de valores recebidos em razão de RPV, lide de cunho
eminentemente privado; b) a ausência de título executivo que justifique as medidas adotadas pelo
magistrado a quo; c) a violação do princípio da inércia, haja vista que o Processo 0002944-
93.2014.4.01.3823 limita-se à relação jurídica existente entre Terezinha Augusto de Oliveira Pires e o
INSS; d) a incompatibilidade das medidas executivas decretadas — pertinentes às ações de prestação de
contas, de rito especial — com o rito do juizado especial federal.

Pede, assim, a suspensão imediata do procedimento que vem sendo adotado nos autos
2944-93.2014.4.01.3823 e, ao final, o reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Federal para
os atos praticados a partir da f. 119 e, subsidiariamente, a extinção daquele feito.

Por meio da Decisão 7925633, deferi o pedido de suspensão dos efeitos dos itens I,
II e III da determinação judicial proferida em 18 de janeiro de 2019 nos autos do  Processo 0002944-
93.2014.4.01.3823, por reputar relevante a argumentação no sentido de que eventual controvérsia
existente quanto ao repasse à autora dos valores recebidos por meio de RPV deveria ser objeto de ação
própria, não inserida no âmbito de competência dos Juizados Especiais Federais.

As informações do Juízo da Subseção Judiciária de Viçosa foram prestadas no Ofício
7961189, ao qual foi anexada documentação complementar, da qual se extrai, além do que já narrado, ter
sido determinada, no tocante aos mesmos fatos, a expedição de ofícios ao Procurador Chefe do INSS, ao
Ministério Público Estadual de Minas Gerais, para apuração da possível prática do crime de apropriação
indébita, a ao Presidente da OAB local.

Por meio da Manifestação PRR1 8069060, o Ministério Público Federal defendeu, no
essencial, o não cabimento da correição parcial, por entender que o despacho atacado seria mero
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prosseguimento da decisão inicial que determinou o bloqueio dos bens — já objeto de dois mandados de
segurança, sem sucesso — e ressaltou que o ato judicial que visa tornar efetiva decisão anterior não
reabre a possibilidade de rediscussão do tema.

É o relatório.

VOTO

O artigo 279 do Regimento Interno desta Corte prevê o cabimento de correição parcial
contra ato ou despacho de juiz de que não caiba recurso, bem como omissão que importe erro de ofício
ou abuso de poder.  Referido instrumento destina-se à reparação de vício de procedimento (error in
procedendo) ou de abuso que importe na inversão tumultuária dos atos e fórmulas de ordem legal do
processo contra o qual não caiba recurso.

O prazo para requerimento de correição parcial é de cinco dias, contados da data da
ciência pela parte interessada do ato que lhe der causa (§ 2º), e a petição deve ser instruída com
documentos e certidões, inclusive os que comprovem a tempestividade do pedido (§ 3º).

Na dicção de Gustavo Henrique Badaró ("Manual dos Recursos Penais", 3ª Ed. 2018,
Ed. Saraiva, p. 359 e seguintes), uma inversão tumultuária é uma situação de desordem processual. A
ordem normal dos atos decorre da observância dos procedimentos, isto é, da prática de cada um e de
todos os atos do rito previsto em lei, nem mais, nem menos. Um processo que se desenvolva per saltum,
ou com retrocessos ou mudanças de rumo, trará uma inversão tumultuária da ordem legal do processo.

No caso em análise, a despeito do evidente intuito — louvável até, eu diria — dos
magistrados que atuaram no feito de resguardar o direito da parte autora, hipossuficiente, ao recebimento
integral do benefício previdenciário a si assegurado no processo judicial, e dos fortes indícios de que as
patrocinadoras da causa se apropriaram indevidamente de parte substancial desse benefício, são
manifestos o tumulto processual, o abuso de poder e o erro procedimental na condução do processo
principal.

Dito isso, a primeira indagação que submeto a esta Corte Especial Administrativa diz
respeito à possibilidade de revisão, na via da correição parcial, da segunda ordem de bloqueio judicial de
valores, que, na sua origem, consoante relatado, já fora objeto de impugnação por meio de recurso e
mandados de segurança dirigidos à Turma Recursal da Subseção Judiciária de Juiz de Fora, e de correição
parcial nesta Corte — todos infrutíferos.

A resposta, no meu entendimento, é positiva, pelos motivos que passo a deduzir.
A primeira observação a ser feita diz respeito ao fato de que não houve análise

exauriente dos temas em debate pela instância a quo, porque o recurso inominado e os mandados de
segurança impetrados contra a primeira ordem de bloqueio não foram conhecidos, o que afasta a
preclusão para a impugnação pelas vias ordinárias.

Ainda, ao deferir a segunda ordem de bloqueio via BACENJUD e, sucessivamente,
outras providências executivas direcionadas à requerente, entendo que houve renovação do ato judicial, o
que reabriu a possibilidade de sua revisão. Fosse o processo originário uma ação executiva fiscal, por
exemplo, é certo que, a essa segunda ordem de bloqueio, não haveria de se falar em óbice para a
interposição de agravo de instrumento ou mesmo de exceção de pré-executividade, caso não
definitivamente apreciadas as alegações neles deduzidas — o que, a meu juízo, ocorre na situação dos
autos.

Mas não é só.
O artigo 3º da Lei 10.259/2001 prevê competir ao Juizado Especial Federal Cível

processar, conciliar e julgar causas de competência da Justiça Federal até o valor de sessenta salários
mínimos, bem como executar suas sentenças.

No caso em análise, a questão atinente ao ressarcimento da parte autora pelo dano
causado por suas advogadas — lide de cunho privado —, ainda que o processo objeto do patrocínio tenha
tramitado originariamente no Juizado Especial Federal, não se insere na competência da Justiça Federal e,
mesmo que se inserisse, sua execução dependeria da existência de um título, o que, igualmente, não se
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visualiza nos autos.
A regra de competência em razão da qualidade da parte é absoluta e não comporta

modificação. Nos termos do disposto no § 1º do artigo 64 do Código de Processo Civil, a incompetência
absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício.

Por se tratar de matéria de ordem pública, não se sujeita à preclusão.
Nesse sentido, pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de

que inexiste preclusão pro judicato para o reconhecimento da incompetência absoluta.
Assentada, pois, a possibilidade de impugnação dessa segunda ordem judicial de

bloqueio de bens por meio da presente correição parcial, não há dúvida de que o quadro acima
demonstrado evidencia a subversão reiterada da ordem procedimental e a condução abusiva do processo,
a impor a atuação correcional desta Corte Especial.

A existência de fortes indícios da prática do ilícito penal de apropriação indébita pelas
advogadas patrocinadoras do processo principal — conduta absolutamente reprovável que, também a
mim, produz imensa indignação — não autorizava que o magistrado, com respaldo no seu poder geral de
cautela, ultrapassasse os limites de sua competência funcional e instaurasse, em processo subjetivamente já
demarcado, nova lide, de cunho privado, destinada ao ressarcimento da autora.

Nessas circunstâncias, em face da incompetência absoluta da Justiça Federal para a
decretação das medidas constritivas decorrentes da aparente apropriação indébita dos valores
reconhecidos à parte autora nos autos do Processo 0002944-93.2014.4.01.3823, o caso é de provimento
da correição parcial.

Ante o exposto, dou provimento à correição parcial, para anular os bloqueios de
numerário determinados nos autos desde 28 de setembro de 2015, e demais atos constritivos deles
decorrentes, sem prejuízo da continuidade da apuração penal dos ilícitos aparentemente praticados pela
ora requerente, pela autoridade competente.

É como voto.
 

Desembargadora Federal MARIA DO CARMO CARDOSO
Corregedora Regional da Justiça Federal da 1ª Região

Documento assinado eletronicamente por Maria do Carmo Cardoso, Corregedora
Regional da Justiça Federal da 1ª Região, em 13/05/2019, às 12:31 (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 8140925 e o código CRC 4915B9CB.

SAU/SUL - Quadra 2, Bloco A Praça dos Tribunais Superiores - CEP 70070900 - Brasília - DF - www.trf1.jus.br
0007386-11.2019.4.01.8000 8140925v2
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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
 

EMENTA

CORREIÇÃO PARCIAL. SUBVERSÃO REITERADA DA ORDEM PROCEDIMENTAL.
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. PRECLUSÃO AFASTADA. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA.

1. O artigo 279 do Regimento Interno desta Corte prevê o cabimento de correição parcial contra ato
ou despacho de juiz de que não caiba recurso, bem como omissão que importe erro de ofício ou
abuso de poder.  Referido instrumento destina-se à reparação de vício de procedimento (error in
procedendo) ou de abuso que importe na inversão tumultuária dos atos e fórmulas de ordem legal
do processo contra o qual não caiba recurso.

2. A existência de fortes indícios de que as patrocinadoras do processo principal — ação de natureza
previdenciária — apropriaram-se de parte substancial do benefício ali assegurado a parte autora,
hipossuficiente, não autoriza a adoção de medidas executivas (bloqueio de numerários), ainda que
no intuito (louvável) de resguardar o direito de ressarcimento da vítima.

3. O fato de a primeira ordem de bloqueio ter sido impugnada por meio de recurso e mandados de
segurança dirigidos à turma recursal, e de correição parcial — todos não conhecidos, por
descabimento, decadência ou intempestividade — não enseja a preclusão do tema, seja porque
reaberta a discussão a partir da segunda ordem de bloqueio, seja porque a incompetência absoluta é
matéria de ordem pública, cognoscível em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício.

4. Subversão reiterada da ordem procedimental e condução abusiva do processo.
5. Correição parcial a que se dá provimento.

ACÓRDÃO

Decide a Corte Especial Administrativa do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por
unanimidade, dar provimento à correição parcial, nos termos do voto da Corregedora.

Brasília/DF, 9 de maio de 2019.
 

Desembargadora Federal MARIA DO CARMO CARDOSO
Corregedora Regional da Justiça Federal da 1ª Região

Documento assinado eletronicamente por Maria do Carmo Cardoso, Corregedora
Regional da Justiça Federal da 1ª Região, em 13/05/2019, às 12:31 (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 8159663 e o código CRC 1B91C874.

SAU/SUL - Quadra 2, Bloco A Praça dos Tribunais Superiores - CEP 70070900 - Brasília - DF - www.trf1.jus.br
0007386-11.2019.4.01.8000 8159663v2
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