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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Acórdão
Correição Parcial nº 2006104-92.2014.815.0000

Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Corrigente: Maria Lucia Guedes Souto – Adv.: Luiz Leonardo Lima.

Corrigido:  Des.  Relator  do  Agravo  de  Instrumento  nº  2005521-
10.2014.815.0000

Interessado: Jose Macilon Souto e outros.

EMENTA:  CORREIÇÃO  PARCIAL.  AÇÃO 
REVISIONAL.  SENTENÇA.  APELO.  DECISÃO 
MONOCRÁTICA  DEVIDAMENTE  FUNDAMENTADA. 
PUBLICAÇÃO. PRAZO CINCO DIAS PARA RECURSO 
DE  AGRAVO.  INOBSERVÂNCIA.  TRÂNSITO  EM 
JULGAGO CERTIFICADO. INEXISTÊNCIA DE ERRO. 
DESPROVIMENTO.
–Contra decisão monocrática que julga recurso de 
apelação  cabe  Agravo,  nos  termos  do  art.  557, 
§1º,  do  CPC.  Assim,  a  correição  parcial,  como 
medida administrativa, tem por finalidade auxiliar 
na fiscalização dos atos jurisdicionais quando não 
houver  recursos  cabíveis,  não sendo possível  se 
transformar  em  sucedâneo  de  recurso  para 
questionamento de decisão judicial onde, longe de 
haver erro de procedimento, o que se percebe é 
exercício  de  juízo  de  valor,  em devido  processo 
legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima 
identificados.

Acordam os  desembargadores  da  Primeira Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade, em negar 
provimento à correição parcial, nos termos do voto do relator.

RELATÓRIO
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Trata-se  de  Correição  Parcial, interposta  em  desfavor  de 
decisão  proferida  pelo  Des.  Relator  do  Agravo  de  Instrumento  nº  2005521-
10.2014.815.0000 que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse movida por 
José Macilon Souto e outros, negou seguimento ao supracitado agravo, por causa 
da sua intempestividade.

Em suas razões, a corrigente afirma, em síntese, que não fora 
devidamente intimada da decisão que importou no recurso já citado, conforme 
asseverou  a  certidão  emitida  pela  10ª  Vara  Cível  da  Comarca  de  Campina 
Grande.  Alega,  ainda,  que  a  referida  intimação  fora  procedida  somente  em 
relação à parte autora e que tomou ciência daquela decisão pessoalmente em 
cartório, conforme certidão de fl. 04. Por fim, pediu a reforma da decisão para 
que o agravo seja recebido e processado. 

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça emitiu 
parecer às fls. 13/16, opinando pelo não conhecimento da correição parcial.

É o breve relatório.

V O T O

Como se depreende do relatório, a irresignação do requerente 
decorre da afirmação de que não fora devidamente intimada da decisão que 
importou no recurso já citado, conforme asseverou a certidão emitida pela 10ª 
Vara  Cível  da  Comarca  de  Campina  Grande.  Alega,  ainda,  que  a  referida 
intimação fora procedida somente em relação à parte autora e que tomou ciência 
daquela decisão pessoalmente em cartório, conforme certidão de fl. 04.

No caso sob análise, da decisão do Desembargador relator do 
Agravo de Instrumento nº 2005521-10.2014.815.0000, que negou seguimento 
ao recurso, em razão da sua intempestividade, caberia agravo, no prazo de cinco 
dias, ao órgão competente para o julgamento do recurso, nos termos o §1º do 
art. 557 do CPC. 

Deste  modo,  por  haver  previsão  de  recurso  na  legislação 
pátria,  incabível  a presente correição parcial,  nos termos do art.  18,  §1º do 
Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Paraíba, in verbis:

Art. 18. Caberá à parte prejudicada, ou ao órgão  
do Ministério Público, pedir  correição parcial  nos  
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seguintes casos: 
(...)  §  1º.  Não  se  dará  correição  se  a  medida 
comportar recurso.

Como  é  sabido,  a  correição  parcial,  como  medida 
administrativa, tem por finalidade auxiliar na fiscalização dos atos jurisdicionais 
quando não houver recursos  cabíveis,  não sendo possível  se transformar em 
sucedâneo de recurso para questionamento de decisão judicial onde, longe de 
haver erro de procedimento, o que se percebe é exercício de juízo de valor, em 
devido processo legal.

Em face do exposto, NEGO PROVIMENTO à correição parcial, 
em razão da sua inadequação para o presente feito, 

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor Desembargador 
Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque. Participaram do julgamento os 
Excelentíssimos Senhores Desembargadores Marcos  Cavalcanti  de 
Albuquerque – Relator, José Ricardo Porto e Leandro dos Santos.

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Doutor Francisco 
Seráphico Ferraz da Nóbrega Filho, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível do 
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 19 de agosto 
de 2014.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
R e l a t o r 
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