
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

DECISÃO

CORREIÇÃO PARCIAL Nº 0002687-50.2014.4.01.8000   
REQTE. : GERALDO BARBOSA DA SILVA
ADV. : Marco Túlio de Castro
JUÍZO
REQDO.

:
JUÍZO FEDERAL DA 2ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE DIVINÓPOLIS/MG –
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL ADJUNTO

INTERESSADO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
PROC. : Marcos Ribeiro Marques
 
 

Vistos, etc.

 

Geraldo Barbosa da Silva apresenta correição parcial, com requerimento de liminar
para suspensão do curso da demanda, procurando reverter r. decisão do Juízo Federal da 2ª Vara da
Subseção  Judiciária  de  Divinópolis  -  Juizado  Especial  Federal  Adjunto  que,  em cumprimento  de
sentença  nos  autos  da  ação  nº.  2007.38.11.701864-2/MG,  determinou  a  ele  e  a  seu advogado  a
restituição, respectivamente, ao Instituto Nacional do Seguro Social, de R$ 904,29 (novecentos e quatro
reais  e  vinte  e  nove  centavos)  e  de  R$ 153,10  (cento  e  cinqüenta  e  três reais  e  dez centavos),
supostamente recebidos a maior por força da execução do julgado. Asseverando que a medida não tem
caráter  estritamente  disciplinar,  pede,  subsidiariamente,  caso se  tenha  a  mesma  por  incabível,  seu
recebimento como mandado de segurança contra ato de natureza jurisdicional, e o encaminhamento a
uma das turmas recursais federais do Estado de Minas gerais.  

 

A correição parcial, no âmbito da Justiça Federal, está prevista no artigo 6º, inciso I,
da Lei 5.010, de 30 de maio de 1966, e tem sua disciplina estabelecida nos artigo 269 e seguintes do
Regimento Interno desta Corte Regional, in verbis:

 

“art. 269. Caberá correição parcial contra ato ou despacho de juiz de que não caiba recurso, bem como de
omissão que importe erro de ofício ou abuso de poder.

 

  § 1º. O pedido de correição parcial, apresentado em duas vias e dirigido ao corregedor regional, será
requerido pela parte ou pelo Ministério Público Federal, sem prejuízo do andamento do processo.

 

 § 2º. Será de cinco dias o prazo para requerimento de correição parcial, contados da data em que a parte
ou o Ministério Público houver tido ciência do ato ou despacho que lhe der causa.

 

  § 3º.  A petição  deverá  ser  instruída  com documentos  e  certidões,  inclusive  os  que  comprovem a
tempestividade do pedido.

 

  art. 270. Ao receber o pedido de correição parcial, o corregedor regional ordenará sua autuação e a
notificação do magistrado requerido para que preste informações no prazo de dez dias.

   ....................................................................................................................................
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  § 2º. O corregedor regional poderá rejeitar de plano o pedido se inepto, intempestivo ou insuficientemente
instruído”.

 

 

Portanto, é evidente o caráter subsidiário da correição parcial, o que denota seu não
cabimento sempre que houver  instrumento processual específico para  a correção do suposto erro,
ilegalidade ou abuso de poder, assim sempre que o mesmo puder ser revisto nos próprios autos da ação
onde proferido o ato impugnado.

 

Como reconhece o próprio requerente, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, por
força do quanto disposto no artigo 5º da Lei 10.259, de 12 de julho de 2001, excetuado o caso do artigo
4º - “O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir medidas cautelares no curso do
processo, para evitar  dano de difícil  reparação” -, somente será admitida interposição de recurso
contra a sentença definitiva, de modo que, pela própria sistemática do instituto, somente é possível a
reversão de atos jurisdicionais dos juizados pelos próprios órgãos que o integram, por meio de recurso
ou, quando se fizer necessário, para evitar dano de difícil reparação.

 

Nesse sentido, aliás, a jurisprudência da Corte, como se depreende dos julgados que a
seguir são reproduzidos por suas respectivas ementas:

 

“PROCESSUAL CIVIL.  AGRAVO DE INSTRUMENTO.  MANDADO DE SEGURANÇA.  TURMA
RECURSAL  DO  JUIZADO  ESPECIAL.  NÃO  CABIMENTO  DE  APELAÇÃO.  AGRAVO  NÃO
CONHECIDO.

1. A Constituição Federal estabelece, ao dispor sobre a criação dos Juizados Especiais, no inciso I do
art. 98, que os julgamentos de seus recursos serão realizados por Turmas de Juízes de primeiro grau.

2. De acordo com a estrutura formal prevista nas Leis 10.259/2001 e 9.099/95, as decisões proferidas
pelos magistrados dos Juizados Especiais somente podem ser revistas no âmbito de suas respectivas
Turmas Recursais, competentes que são para reapreciar as questões que lhes forem devolvidas pelas
partes. Não compete a esta Corte o julgamento dos recursos interpostos contra decisões proferidas
pelos juízes federais em exercício nos Juizados Especiais. A competência para rever as decisões do JEF,
cuja competência é absoluta, é da Turma Recursal (art. 3º, § 3º, da Lei nº 10.259, de 2001). Apenas
administrativamente, estão os juizados especiais federais afetos a Tribunal Regional Federal.

3. O único recurso admissível de decisão da Turma Recursal é o Recurso Extraordinário, perante o STF

4. Agravo de instrumento não conhecido” (AG 0039224-67.2006.4.01.0000/TO, 1ª Turma, Rel. Desemb.
Fed. Ney Bello, e-DJF1 de 5.6.2014, pág. 275).

 

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO IMPUGNADA PROFERIDA POR
JUIZADO  ESPECIAL  FEDERAL.  INCOMPETÊNCIA  ABSOLUTA  DO TRIBUNAL  REGIONAL
FEDERAL PARA O CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA.

I. A orientação jurisprudencial já sedimentada no âmbito de nossos tribunais é no sentido de que "os
Tribunais Regionais não constituem instância recursal  nem devem exercer qualquer interferência no
sistema processual dos Juizados Especiais Federais, em razão da sua finalidade institucional" (AGMS
nº 2002.01.00.026988-6/GO - Rel. Desembargadora Federal SELENE MARIA DE ALMEIDA - Terceira
Seção - unânime - DJU de 18/11/2004).

II.  A matéria  alusiva  à  incompetência  absoluta,  como no  caso,  é  de  ordem pública,  podendo  ser
examinada em qualquer tempo e grau de jurisdição, até mesmo de ofício, não se sujeitando à preclusão
(REsp 1.331.011/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell  Marques, Segunda Turma, DJe 28.8.2012; REsp
1.020.893/PR, Rel. Ministro Ari Pargendler, Rel. p/ Acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Segunda
Seção,  DJe  7.5.2009,  REsp  1314360/MG,  Rel.  Ministro HERMAN BENJAMIN,  SEGUNDA TURMA,
julgado em 07/02/2013, DJe 08/03/2013).

III. Agravo regimental desprovido. Decisão mantida” (AGA 0019677-36.2009.4.01. 0000/MG, 5ª Turma,
Rel. Desemb. Fed. Souza Prudente, e-DJF1 de 9.10.2013, pág. 169).

:: SEI / TRF1 - 0350420 - Decisão :: https://sei.trf1.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_...

2 de 3 5/3/2015 13:17



 

 

Trata-se, portanto, à luz das características institucionais e da finalidade mesma dos
juizados especiais, de sistema revisional próprio, a afastar interferência de correição parcial com o
propósito a que a mesma se destina na hipótese em causa, de mera reforma do decidido. Admitir-se a
medida,  no  caso,  significaria  aceitar-se  a  burla  aos  contornos  específicos  dos  juizados,  com  a
conformação emprestada pela Constituição Federal e pela legislação que a regulamenta no ponto. 

 

Em tais condições, nego seguimento à correição parcial, o fazendo à luz do disposto
no artigo 8º, parágrafo 1º, inciso VI, do Provimento/COGER 38, de 12 de junho de 2009.

           

Tendo em vista o pedido formulado pelo requerente, encaminhe-se cópia da petição
inicial da correição parcial e dos documentos que a instruem à Turma Recursal que jurisdiciona os
Juizados Especiais Federais da Subseção Judiciária de Divinópolis/MG, para apreciação do pleito de
seu recebimento como mandado de segurança ou agravo no âmbito da Turma Recursal.

 

Dê-se ciência desta decisão ao requerente.

 

Não havendo interposição de recurso contra ela, arquivem-se os autos.

 

Brasília, 3 de março de 2015.

 

 

 

CARLOS MOREIRA ALVES

Corregedor Regional da Justiça Federal da 1ª Região

 

 

Documento assinado eletronicamente por Carlos Moreira Alves, Corregedor Regional da
Justiça Federal da 1ª Região, em 03/03/2015, às 09:58 (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 0350420 e o código CRC 94555AF4.
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