
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORREIÇÃO PARCIAL. AUSÊNCIA DE DEBATE ORAL DE
QUESTÃO EXPRESSA NO VOTO CONDUTOR DO ACÓRDÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JULGADA.

1.   Aplica-se às correições parciais, por analogia, a norma prevista no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil.

2.   Os processos administrativos, como é o caso da correição parcial, tramitam nesta Corte de forma
virtual no Sistema Eletrônico de Informações – SEI, cuja ferramenta "SEI Julgar" permite a prévia
consulta dos votos pelos julgadores e, na hipótese de discordância ou dúvida, a inserção de destaques.
Em face da presença física de representante do Ministério Público Federal nas sessões de julgamento,
possível,  igualmente,  a  apresentação  de  questões  de  ordem,  sem  prejuízo  da  entrega  prévia  de
memoriais.

3.   A ausência de debate oral sobre tema específico tratado expressamente no voto escrito, condutor do
acórdão — previamente disponibilizado aos integrantes do órgão colegiado —, não configura omissão
passível de revisão pela via dos embargos declaratórios.

4.   Em face da natureza administrativa da correição parcial — devidamente reconhecida pela Corte no
acórdão embargado — e da norma regimental expressa no sentido de que o prazo para sua interposição
conta-se da data em que a parte ou o Ministério Público Federal  houver tido ciência do ato ou
despacho que lhe der causa, descabida, nos termos expressos no voto condutor do julgado, a aplicação
do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça para processos judiciais no sentido de que o
termo a quo do prazo é o ingresso do processo na secretaria do órgão destinatário da intimação.

5.   A correição parcial é instrumento de natureza administrativa, cabível para a revisão de ato judicial
de natureza procedimental contra o qual não caiba recurso.

6.   É de cinco dias o prazo para apresentar a correição parcial, contados da data da ciência, pela parte
ou pelo Ministério Público Federal, do ato que lhe der causa (RITRF – 1ª Região).

7.   A natureza administrativa desse instrumento e a existência de previsão específica na Lei 9.784/1999
(artigo 66, § 2º) impedem que a ele se aplique a regra prevista no artigo 181, § 1º, do RITRF1, bem
assim as alterações relativas à contagem dos prazos processuais em dias úteis trazidas pelo Código de
Processo Civil de 2015.

8.   Recurso conhecido (Provimento Coger 129/2016, art. 8º, I, § 1º, VII) e não provido.

ACÓRDÃO

Decide a Corte Especial Administrativa do Tribunal Regional Federal da 1ª Região,
por unanimidade, conhecer do recurso, mas negar-lhe provimento, nos termos do voto da Corregedora
Regional.

Desembargadora Federal MARIA DO CARMO CARDOSO
Corregedora Regional da Justiça Federal da 1ª Região
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Documento assinado eletronicamente por Maria do Carmo Cardoso, Corregedor Regional da
Justiça Federal da 1ª Região, em 14/12/2019, às 01:27 (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 9464748 e o código CRC 22786DBE.
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