
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA 
GABI N ETE  D O  DESEM BAR GAD OR  JOÃO  ALV ES  D A  S I LV A

ACÓRDÃO
CORREIÇÃO PARCIAL Nº. 2005866-73.2014.815.0000
RELATOR: Desembargador João Alves da Silva
REQUERENTE: João Ferreira Neto (Em causa própria)
REQUERIDO: Juízo de Direito da Comarca de Água Branca

CORREIÇÃO  PARCIAL.  DESÍDIA  E  OMISSÃO  GRAVE. 
INEXISTÊNCIA. ALVARÁS LIBERADOS APENAS APÓS O 
TRÂNSITO  EM  JULGADO.  PRECAUÇÃO  DO  JUÍZO. 
MANIFESTAÇÃO DO MAGISTRADO. IMPROCEDÊNCIA. 

- Não restando comprovado nos autos prática de nenhuma das 
condutas  descritas  no  art.  18,  do  RITJPB,  impõe-se  a 
improcedência da correição parcial.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  estes  autos,  em que figuram 
como partes as acima nominadas.

ACORDA a 4ª Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal 
de Justiça da Paraíba, por unanimidade, julgar improcedente o pedido, nos termos 
do voto do relator, integrando a presente decisão a súmula de julgamento de fl. 133.

RELATOR

Trata-se de correição parcial  proposta por João Ferreira Neto 
contra a Excelentíssima Senhora Andréia Matos Teixeira, Juíza de Direito Titular da 
Vara Única da Comarca de Água Branca.

Em  suas  razões,  o  requerente  insurge-se  contra  supostas 
condutas irregulares praticadas pela magistrada, consubstanciadas, em resumo, na 
extinção  dos  processos  de  execução  sem  a  liberação  dos  alvarás  em  favor  dos 
exequentes,  e  que o Cartório não entrega  o alvará ao advogado constituído,  mas 
apenas ao autor do processo, embora com poderes para tanto.



Ao  final,  pugna  pela  apuração  dos  fatos  e  o  imediato 
pagamento dos respectivos valores.

Solicitadas  as  informações  ao  magistrado,  este  informou,  em 
breve síntese: Que assumiu a substituição cumulativa da Comarca de Água Branca 
desde  25/03/2014,  conforme  Portaria  GAPRE  nº  859/2014  e  que  as  execuções  de 
Requisição de Pequeno Valor estão limitadas em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em 
razão do deferimento do pedido efetuado pelo Município de Juru.

Assevera  que  nos  processos  executivos,  primeiro  o  juízo 
extingue  a  ação  pelo  pagamento  e  após  o  decurso  do  trânsito  em  julgado,  em 
cartório, é que se expede o alvará para recebimento do crédito, até porque é de praxe, 
nestas sentenças já estar especificado que com o trânsito em julgado será expedido os 
alvará e, após arquivados os autos.

Aduz  que  quanto  aos  precatórios  estes  seguem  a  tramitação 
determinada por lei, não sofrendo qualquer ingerência da magistrada e que quanto 
ao processo nº 094.2009.000.161-4, o advogado não comunicou aquele Juízo da falta 
de lastro para pagamento.

Ao final,  requer  o  indeferimento  do pedido  correicional,  por 
absoluta ausência de fundamento fático e legal que autoriza sua regular instauração e 
que agiu em estrita observância à lei.

A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo acolhimento da 
Correição Parcial (fls. 120/122).

É o relatório.

VOTO

Nos  termos  do  art.  18  do  Regimento  Interno  desta  Corte, 
“caberá, à parte prejudicada, ou ao Órgão do Ministério Público, pedir correição 
parcial [...] nas omissões graves do Juiz, inércia, desídia ou excesso de prazos.”

Compulsando detidamente os autos, penso que a correição não 
merece acolhida. A análise acurada dos fatos revela que o magistrado não foi omisso 
ou descuidado no seu mister. Embora o requerente reclame da demora e da ausência 
de expedição dos alvarás , o que consegue se concluir é que o alvará, em razão da sua 
peculiaridade, deve seguir um trâmite rigoroso, pois uma vez expedido, qualquer 
parte  ou  advogado  que  o  possua  poderá  resgatar  aquele  valor  ali  constante, 
prejudicando, de maneira irretratável, o direito da parte promovente.



Tal questão, aliás, bem elucidou a magistrada processante, uma 
vez  que  apenas  com  o  trânsito  em  julgado  das  execuções,  e  antes  do  seu 
arquivamento, é que o alvará será,  segundo a ordem cronológica,  expedido pelos 
serventuários do cartório.

Quanto  ao  processo  nº  094.2009.000.161-4,  da  Srª  Maria  do 
Carmo de Oliveira, não há como a magistrada ter ciência da falta de pagamento pelo 
Banco  quando  da  apresentação  do  alvará,  senão  pela  comunicação  oficial  do 
causídico da parte, o que, naquele caso, não ocorreu.

É  certo  que  a  inércia  do  patrono  da  parte  em  bem  dar 
andamento à marcha processual pode prejudicar o direito do seu outorgante,  não 
podendo,  em razão  disso,  transferir  a  responsabilidade  de  sua  demora  ao  Poder 
Judiciário.

Por fim, quanto à alegação de que o alvará somente está sendo 
entregue à parte acompanhada de seu advogado, também não merece subsistir, visto 
que a conduta efetuada pela magistrada em nada trás prejuízos ao jurisdicionado, 
mas  apenas  um  inconveniente  ao  causídico,  e  o  faz  a  fim  de  evitar  qualquer 
problemas futuros.

Embora  a  procuração  ad  judicia  contenha  poderes  ilimitados, 
dentre os quais o de resgatar alvarás, não menos certo é que a medida tomada pela 
magistrada  visa  apenas  resguardar  direito  do  promovente,  repito,  em  nada 
prejudicando-o.

Inexiste  qualquer  documento,  nos  autos,  que  lastreie  a 
insurgência  do  requerente,  porquanto  não  colacionou  cópia  dos  processos  em 
epígrafe, tampouco qualquer outro elemento relativo que dê embasamento as suas 
alegações, em total desrespeito às exigências regimentais.

Isto  posto,  como  não  restou  demonstrada  nenhuma  das 
condutas descritas no art. 18, do RITJPB, julgo improcedente o pedido.

É como voto.

DECISÃO

A 4ª Câmara do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba decidiu, 
por unanimidade, julgar improcedente o pedido, nos termos do voto do relator.

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Desembargador 
Frederico  Martinho  da  Nóbrega  Coutinho.  Participaram  do  julgamento  o 
Excelentíssimo Des. João Alves da Silva, o Excelentíssimo Des. Romero Marcelo da 
Fonseca Oliveira e o Excelentíssimo Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho.



Presente  representante  do  Ministério  Público,  na  pessoa  do 
Exmo. Dr. Alcides Orlando de Moura Jansen, Procurador de Justiça.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça 
da Paraíba, em 14 de abril de 2015 (data do julgamento).

João Pessoa, 15 de abril de 2015.

Desembargador João Alves da Silva
                       Relator


