
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

EMENTA

CORREIÇÃO PARCIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. JUÍZO DE 
ADMISSIBILIDADE POSTERIORMENTE À NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO REQUERIDO. 
ALEGADOS ERROR IN PROCEDENDO E CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO 
OCORRÊNCIA. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. PREVALÊNCIA DO 
PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE.

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.

1. O fato de a legislação especial prever que a petição inicial seja instruída com a 
documentação pertinente não impede a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil 
às ações civis de improbidade administrativa e, consequentemente, a possibilidade de 
emenda posterior da exordial.

1. Descabida a tese de que ocorrida a preclusão temporal para apresentação dos documentos 
enviados originariamente por link do dropbox, seja porque o autor providenciou o 
atendimento da primeira intimação, seja porque a nova diretriz do processo civil permite 
que se obtenha maior aproveitamento dos atos processuais, com a finalidade de entregar à 
parte o provimento de mérito. Nesse contexto, uma vez identificado vício no curso da 
marcha processual, deve ser conferida à parte a oportunidade para sua correção.

1. Nos termos da orientação pacificada no Superior Tribunal de Justiça, a ação de 

improbidade administrativa só deve ser rejeitada de plano se o órgão julgador se 

convencer da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da 

inadequação da via eleita, de tal sorte que a presença de indícios da prática de atos 

ímprobos é suficiente ao recebimento e processamento da ação, uma vez que, nessa fase, 

impera o princípio do in dubio pro societate (STJ, AgInt no AREsp 910.840/RN, rel. 
min. Humberto Martins, DJe de 30/8/2016, entre outros).

1. Na via estreita da correição parcial, não há como se afirmar, desde logo, que ausentes 
indícios mínimos para o processamento da ação e, por conseguinte, que inevitável o 
indeferimento da petição inicial.

1. Recurso a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

Decide a Corte Especial Administrativa do Tribunal Regional Federal da 1ª 
Região, por unanimidade, negar provimento ao recurso.

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 17/03/2020, às 16:26 (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 9953047 e o código CRC 64FDBDA5.
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