
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

DECISÃO - 10340606

 
 
Trata-se de correição parcial requerida por Silveira Cruz Advogados contra decisão

proferida pelo Juiz Federal Waldemar Claudio de Carvalho, titular da 14ª Vara da Seção Judiciária do Distrito
Federal, que, nos autos do Cumprimento de Sentença de Obrigação de Pagar Quantia Certa n. 1015985-
45.2019.4.01.3400, deferiu o pedido de destaque de honorários contratuais, limitando-o, porém, a 30%
(trinta por cento) da vantagem obtida pela parte exequente.

A decisão fora fundamentada no Código de Ética e Disciplina da OAB, que estabelece
diretrizes quanto à fixação de honorários contratuais. A partir das premissas ali estabelecidas, entendeu o
magistrado razoável a limitação determinada na decisão.

Alega a requerente, no essencial, que o deferimento apenas parcial do destaque de
honorários pretendido configura error in procedendo e causa uma inversão tumultuaria dos atos processuais,
passível de revisão pela via da correição parcial. Por meio da Decisão 9915580, restou deferido pedido de
liminar para suspender parcialmente os efeitos do ato questionado. Foram prestadas as informações (Doc.
9975676) e, após, proferida decisão negando seguimento ao pedido de correição parcial (Doc. 10089741).

A parte interpôs recurso administrativo com pedido de reconsideração, aduzindo que tem
direito subjetivo ao destaque da verba honorária, em vista do disposto no art. 22, § 4º, da Lei n. 8.906/94.
Sustentou o cabimento da medida, ainda, sob o argumento de que o processamento do precatório é
procedimento de feição administrativa, nos termos da Súmula 733 do STF.

Decido.
Como lembrado na decisão recorrida, 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.

A expressão “bem como”, por sua vez, sugere uma espécie de ênfase ao controle dos
eventuais abusos praticados no exercício da jurisdição a partir do uso da correição parcial. No caso, há dúvida
objetiva quanto ao cabimento de recurso pela fase processual em que proferida a decisão, uma vez que, de
fato, cabia ao magistrado tão somente proceder à materialização dos atos voltados à expedição do precatório.

A isso se soma a urgência da questão, dada a proximidade do prazo fatal para expedição
dos precatórios.

Nessas condições, em homenagem ao princípio da fungibilidade e à garantia da ampla
defesa, reconsidero a decisão que não conheceu a correição parcial.

No mérito, não há dúvida quanto à ilegalidade do ato praticado pelo magistrado de 1º grau
sob qualquer ótica que se examine a questão. A uma, porque a regra do art. 22, § 4º, da Lei n. 8.906/94, é
clara quanto ao direito ao destaque da verba honorária. A duas, porque, em se tratando de contrato privado
celebrado entre partes presumivelmente capazes, o controle de sua validade não se dá de ofício, muito menos
na esfera da Justiça Federal. A três, porque os precedentes citados que autorizam a redução do percentual de
destaque, para além de sua questionada correção sem uma ação judicial específica voltada à nulidade do
negócio jurídico por vício de consentimento ou outro motivo legal, referem-se a hipóteses em que uma das
partes é hipossuficiente, o que claramente não é a hipótese dos autos.

Ante o exposto, revogo a Decisão 10089741 e, ante a plausibilidade e urgência da
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pretensão, defiro o pedido para que “o MM. Juiz Federal da 14ª Vara Federal restabeleça o regular
processamento dos precatórios advindos dos Autos nº 1015985-45.2019.4.01.3400, com o regular destaque
dos honorários contratuais, na forma prevista no contrato juntado aos autos”.

Cumpra-se.
Publique-se. Intimem-se.
 

Desembargadora Federal Ângela Catão
Corregedora Regional da Justiça Federal da 1ª Região

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por Ângela Catão, Corregedora Regional da Justiça
Federal da 1ª Região, em 02/06/2020, às 21:27 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, 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
10340606 e o código CRC 24437B85.
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