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CORREIÇÃO PARCIAL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 
PEDIDO  DE  LIBERAÇÃO  DE  VERBAS  INCONTROVERSAS. 
ALEGAÇÃO  DE  OMISSÃO  DO  MAGISTRADO.  INICIAL 
DESACOMPANHADA DE  DOCUMENTOS.   QUESTÃO  DEDUZIDA 
EM OUTRAS CORREIÇÕES PARCIAIS JÁ APRECIADAS POR ESTA 
CORTE. REJEIÇÃO, DE PLANO. 

- Tendo em vista que a inicial não foi instruída com cópias das decisões objetos 
da insurgência, tampouco qualquer outro documento relativo ao processo de 
origem, impõe-se a rejeição, de plano, do pedido, na forma do disposto no art. 
19, alínea b, do Regimento Interno desta Corte. 

V I S T O S

Cuida-se de Correição Parcial movida por Patrício Francisco Veras de Araújo, 
sob a alegação, em síntese, de que é autor da Ação de Rescisão Contratual por Vício Redibitório c/c  
Danos morais e Materiais, processo que se encontra em fase de cumprimento de sentença.

Sustenta que após discussão acerca do valor devido, a parte devedora efetuou 
depósito de quantia incontroversa, contudo, o magistrado de primeiro grau vem obstaculizando o 
levantamento do quantum.

Dado  o  exposto,  pugna  pela  liberação  da  importância  de  R$  440.838,03 
(quatrocentos e quarenta mil oitocentos e trinta e oito reais e três centavos), bem como a apuração 
da responsabilidade do juiz requerido (fls. 02/11).

Informações prestadas às fls. 27/30.

Parecer às fls. 35/39, pelo acolhimento da irresginação.

É o relatório. DECIDO: 



A  presente  correição  parcial  não  foi  devidamente  instruída,  conforme 
exigência do art. 18, § 3º, do Regimento Interno desta Corte, que proclama:

Art. 18  Caberá à parte prejudicada, ou ao órgão do Ministério Público, pedir  
correição parcial nos seguintes casos:
(…).
§ 3º.  A petição deverá ser instruída com documentos e certidões,  inclusive, 
quando for o caso, a que comprove a tempestividade do pedido.

Com  efeito,  a  petição  veio  acompanhada  apenas  de  cópia  de  documento 
pessoal do requerente (fls. 12). 

Consoante  relatado,  a  presente  lide  se  alicerça  em  suposta  omissão  do 
magistrado na apreciação de pedido de liberação de quantia, na medida em que vem deixando de 
analisar petitórios atravessados pelo credor. 

Contudo, inexiste qualquer documento, nos autos, que lastreie a insurgência do 
requerente, porquanto não colacionou cópia das decisões ora executadas, tampouco qualquer outro 
elemento relativo ao processo de origem, em total desrespeito às exigências regimentais.

Outrossim,  pleito  idêntico  ao  ora  discutido  fora  formulado  nas  Correições 
Parciais nº 2001555-73.2013.815.0000 e 2001523-68.2013.815.0000, igualmente analisados por 
esta relatoria, que indicam a potencial existência de litispendência. 

Com essas breves considerações, na forma do disposto no art. 19, alínea b, 
do RITJ/PB, rejeito de plano a correição parcial.

Intime-se.

João Pessoa, 15 de agosto de 2014.

Des. José Ricardo Porto
         RELATOR

J/04 e J/02 (R)
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