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CORREIÇÃO  PARCIAL.  –  INÉRCIA,  DESÍDIA  OU 
EXCESSO  DE  PRAZOS  –  DEMORA NA PRESTAÇÃO 
JURISDICIONAL  –  EXCESSO  DE  TRABALHO  – 
CIRCUNSTÂNCIAS  QUE  JUSTIFICAM  A 
EXTRAPOLAÇÃO  DOS  PRAZOS  DO  CPC  – 
RETOMADA  SUPERVENIENTE  DA  MARCHA 
PROCESSUAL DO FEITO DE ORIGEM – AUSÊNCIA DE 
DESVIO DE CONDUTA FUNCIONAL – REJEIÇÃO.

–  “Não se verificando a desídia,  nem o descumprimento dos 
atos processuais, deve-se rejeitar o pedido correcional, ante a  
falta  dos  seus  elementos  caracterizadores.  Constituem 
pressupostos  da  correição  parcial  a  inexistência  de  recurso 
cabível contra o ato judicial e a ocorrência de erros ou abusos  
cuja consequência seja, entre outras, a paralisação injustificada 
dos feitos. Somente quando se verifica inversão tumultuária de 
atos e termos do processo, descaso com os prazos ou inércia,  
que  sugira  a  negativa  de  prestação  jurisdicional,  é  que  se  
justifica a correição”.

Vistos e etc.,

Trata-se de correição parcial requerida por  Sidney Fernandes 
da  Rosa, autor  da  “Ação  de  Adjudicação  Compulsória”  (processo  nº  0043663-
70.2010.815.2001), que tramita na 10ª Vara Cível da Comarca da Capital, objetivando 
que este retome o regular andamento, eis que, desde o dia 25/11/2015 encontrava-se 
paralisado,  ea  última  movimentação  foi  alterada  em  31/03/2016  para  “aguarda  em 
cartório”.

Em suma, alega o requerente que a sobredita causa se arrasta 



desde o ano de 2010 e, em atenção aos princípios da primazia da decisão de mérito, 
cooperação  e  da efetividade  do processo (arts.  4º  e  6º  do NCPC),  deve  o processo 
retomar seu curso, com as providências necessárias.

Embora solicitadas informações ao juízo a quo, estas não foram 
prestadas (fl. 12).

Instada  a  se  manifestar,  a  d.  Procuradoria  de  Justiça  emitiu 
parecer  de  fls.  15/17,  pugnando  pela  rejeição  da  presente  correição  parcial, 
oportunizando-se ao juízo de primeiro grau que, priorizando o feito, sane o excesso de 
prazo constatado.

É o relatório.

DECIDO

Inicialmente, cumpre ressaltar que a correição parcial constitui 
expediente de caráter administrativo, destinado a corrigir ato judicial que, por error in 
procedendo, venha causar inversão tumultuária do processo, com prejuízo à parte, sendo 
cabível, desde que não haja recurso específico ao caso. É, enfim, instrumento jurídico-
correcional, que não se confunde com os recursos ordinários previstos, genuinamente, 
na legislação federal.

Segundo  Humberto  Theodoro  Júnior,  no  Curso  de  Direito 
Processual Civil, 41ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2004, vol. I, p. 512, são requisitos da 
Correição Parcial: 

“São, pois, pressupostos da correição parcial, ou reclamação: 
a) existência de uma decisão ou despacho que contenha erro ou  
abuso, capaz de tumultuar a marcha normal do processo; 
b) o dano, ou a possibilidade de dano irreparável, para a parte;  
c) inexistência de recurso para sanar o error in procedendo.”

Nesse espeque é que se pode afirmar que a correição parcial tem 
aplicação relacionada à atividade administrativa do magistrado, função atípica do poder 
Judiciário, possuindo um caráter administrativo e disciplinar.

Fundamental,  ainda,  a  doutrina  de  Cássio  Scarpinella  Bueno, 
para quem a correição parcial não pode querer fazer as vezes de qualquer espécie de 
recurso, in verbis:

“As decisões recorríveis – que representam a grande maioria dos 
casos – devem receber contraste pelos recursos admitidos pelo 
sistema  processual  civil  para  tal  fim  ou,  ainda,  por  outras 
medidas  impugnativas,  entre  as  quais  recebem  destaque  os 
sucedâneos recursais. Não, contudo, por medidas que têm, vale a 
insistência,  objetivo  diverso  de  apuração  de  irregularidades 
administrativas  e  a  normalização  do  andamento  dos  atos 
processuais desta perspectiva.”



Posto isso, assim estabelece o art. 18 do RITJPB:

Art.  18.  Caberá  à  parte  prejudicada,  ou  ao  órgão  do  Ministério  
Público, pedir correição parcial nos seguintes casos:
a)  nas  omissões  graves  do  Juiz,  inércia,  desídia  ou  excesso  de  
prazos;
b) contra despacho que negue formação ou seguimento do   agravo  
de  instrumento  ou  que  receba  recurso  com  efeito  diverso  dos  
previstos em lei;
c) quando o Juiz inovar no processo, com infração do art. 521, do  
Código de Processo Civil.
§ 1º. Não se dará correição se a medida comportar recurso.
§ 2º. Para atacar  os despachos mencionados nas  letras b e c deste  
artigo,  o prazo para pedir correição é de cinco dias, contados da 
ciência ou publicação do ato.
§ 3º.   A petição deverá ser instruída com documentos e certidões,  
inclusive, quando for o caso,  a que comprove a tempestividade do  
pedido.
§ 4º. O Juiz prestará a informação no prazo de dez dias, sendo que  
em  caso  de  evidente  urgência,  e  estando  o  pedido  devidamente  
instruído, poderá o relator dispensá-las.
§ 5º. Admite-se o litisconsórcio.

Compulsando-se os autos, observa-se que, embora o magistrado 
a quo não  tenha  prestado suas  informações,  não  há  prova de  que  a  paralisação  no 
processo tenha se dado por desídia ou qualquer outra falta funcional do magistrado.

Neste particular,  registre-se,  de logo,  que a unidade judiciária 
sobre qual recai a reclamação contava, em dezembro de 2015, com cerca de 3.366 (três 
mil, trezentos e sessenta e seis) processos, como se extrai do parecer da D. Procuradoria 
de  Justiça,  sendo humanamente  impossível  a  qualquer  magistrado obedecer  a  todos 
prazos processuais encartados no CPC, uma vez que contam, na maioria das vezes com 
apenas um ou dois assessores.

Sobre o tema, confira-se:

“Não se verificando a desídia, nem o descumprimento dos atos 
processuais, deve-se rejeitar o pedido correcional, ante a falta 
dos seus elementos caracterizadores. Constituem pressupostos  
da correição parcial a inexistência de recurso cabível contra o 
ato  judicial  e  a  ocorrência  de  erros  ou  abusos  cuja 
consequência  seja,  entre  outras,  a  paralisação  injustificada 
dos feitos. Somente quando se verifica inversão tumultuária de  
atos e termos do processo, descaso com os prazos ou inércia,  
que  sugira  a  negativa  de  prestação  jurisdicional,  é  que  se  
justifica  a  correição”  (2  TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do 
Processo  Nº  20015557320138150000,  1ª  Câmara 
Especializada Cível, Relator DES JOSE RICARDO PORTO ,  
j. em 22-07-2014).



Nesse sentido, é a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL.  CORREIÇÃO PARCIAL. POSSIBILIDADE DE 
INTERPOSIÇÃO  DE  RECURSO  ESPECIAL.  CARÁTER 
JURISDICIONAL E NÃO ADMINISTRATIVO DA MEDIDA. AGRAVO 
INTERNO. DECISÃO SINGULAR DO RELATOR. APRECIAÇÃO PELO 
ÓRGÃO  COLEGIADO.  EXIGIBILIDADE.  RETORNO  DOS  AUTOS 
PARA ANÁLISE DO AGRAVO INTERNO PELO COLEGIADO.
1.  A  correição  parcial,  sob  o  aspecto  de  sua  natureza  jurídica,  é 
reconhecida,  de  forma  mais  acentuada,  como  medida 
administrativa/disciplinar. Sob este enfoque assim preconiza a doutrina: 
Esta constitui medida administrativa tendente a apurar uma atividade 
tumultuária  do  juiz,  não  passível  de  recurso.  Ao  que  tudo  indica,  sua 
utilização era mais frequente sob os auspícios do Código de Processo Civil de 
1939.  É que,  na sistemática  do Código de Processo Civil  de  1939,  havia 
decisões interlocutórias irrecorríveis, sendo, em razão disso, utilizada, como 
meio de impugnação, a correição parcial ou a reclamação correicional. De 
fato, naquela época, o agravo de instrumento era o recurso cabível contra as 
decisões interlocutórias expressamente indicadas, significando dizer que não 
era qualquer  decisão interlocutória  que poderia  ser  alvo de um agravo de 
instrumento, mas apenas aquelas expressamente discriminadas no art. 842 do 
CPC/39 ou em dispositivo de lei extravagante. Com o advento do Código de 
Processo Civil de 1973, o agravo de instrumento passou a ser cabível contra 
qualquer  decisão  interlocutória.  Diante  disso,  restou  esvaziada  a 
reclamação correicional ou a correição parcial, não devendo ser utilizada 
como meio de impugnação de decisões judiciais, por haver recurso com 
tal finalidade. E isso porque um mecanismo administrativo, em razão do 
princípio da separação dos poderes, não deve conter aptidão para atacar 
um ato judicial. Trata-se,  enfim, de 'medida administrativa de caráter 
disciplinar, à qual não se pode permitir o condão de produzir, cassar ou 
alterar decisões  jurisdicionais  no seio  do  processo.  (Fredie  Didier  Jr.  e 
Leornardo José Carneiro  da Cunha,  in  Curso  de  Direito  Processual  Civil, 
Meios de impugnação às decisões judiciais e processos nos tribunais, Editora 
Podvm, Volume 3, 2006, págs. 323/324).
2. A correição parcial é recurso, mas medida de natureza administrativa, 
como o próprio nome sugere, correicional, mesmo porque aquela espécie 
é taxativa e exaustivamente arrolada no art. 496, do Código de Processo 
Civil. Desta forma, o rol dos recursos é numerus clausus, entendendo-se 
como  recurso  somente  aquele  previsto  em  lei,  não  se  criando  por 
interpretação analógica ou extensiva.
3.  Outrora, é meio de impugnação que se volta contra as omissões do 
juízo ou contra despachos irrecorríveis, que alteram a ordem natural do 
processo, gerando “tumulto processual”. Assim, v.g., se o juiz não decide 
determinado incidente, designa várias audiências, ou marca inúmeras purgas 
de mora etc., é lícito à parte “reclamar”.
4. Deveras, ainda que de natureza administrativa, pode, em certos casos, estar 
revestida de caráter jurisdicional, dependendo do ângulo de análise a que se 
reveste sua decisão. Isto porque, o recurso judicial é meio apto a reformar, 
invalidar, esclarecer ou integrar decisão judicial que se impugna; vale 
dizer,  ostenta  como  objeto  uma  decisão  judicial,  que  se  reveste  de 
conteúdo eminentemente jurisdicional, em que consiste o poder atribuído 
ao  órgão  julgador de  dirimir conflitos  e  decidir as  controvérsias  que 
refletem direta ou indiretamente na ordem jurídica. [...]
(AgRg no AgRg no REsp 1038446/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA 
TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 14/06/2010).



CORREIÇÃO  PARCIAL.  ANULAÇÃO  DE  DECISÃO  JUDICIAL. 
MANDADO DE SEGURANÇA.
1. A CORREIÇÃO PARCIAL É PROVIDENCIA DESTINADA A   
ORDENAR A ADMINISTRAÇÃO DO PROCESSO, AFASTANDO OS 
OBSTACULOS  (INVERSÃO  TUMULTUARIA,  PARALISAÇÃO, 
DILATAÇÃO  DE  PRAZOS)  QUE  IMPEÇAM  DE  ALCANÇAR  OS 
SEUS FINS, EM DECORRENCIA DE OMISSÃO OU AÇÃO DO JUIZ, 
POR ERRO OU ABUSO DE PODER. O DIREITO A CORREIÇÃO É 
DE  NATUREZA  PROCESSUAL,  EXERCITAVEL 
SUBSIDIARIAMENTE,  A FALTA DE  RECURSO  EM  LEI,  PELAS 
PARTES OU PELO MINISTERIO PUBLICO, COMO "CUSTOS LEGIS".
2. DEFERIDO PELO JUIZ DE ALVARA PARA ALIENAÇÃO DE BEM 
IMOVEL DE  INTERDITA,  NÃO  CABE  A CORREIÇÃO  PARCIAL 
REQUERIDA POR TERCEIRO,  PARA DEFESA DE SEU DIREITO 
DE PREFERENCIA, SENDO ILEGAL O ATO QUE A DEFERE PARA 
ANULAR A DECISÃO JUDICIAL.
RECURSO ORDINARIO PROVIDO. (RMS 5.272/ES, Rel. Ministro RUY 
ROSADO DE AGUIAR,  QUARTA TURMA, julgado  em 10/04/1995,  DJ 
12/06/1995, p. 17627).

Ademais, em consulta processual realizada junto ao sistema STI, 
verificou-se  que  a  presente  Correição  foi  protocolada  em  14/07/2016,  todavia,  em 
22/07/2016 o processo principal retomou seu curso normal, como se observa:

Desse  modo,  conclui-se  que  a  presente  correição  parcial  é 
nitidamente incabível,  pois  não se presta à reforma ou invalidação de sentença 
judicial.

Por fim, conforme o art. 19, b, do Regimento Interno do TJPB, o 
relator  poderá:  “rejeitar  de  plano  o  pedido,  se  intempestivo  ou  deficientemente 
instruído,  se inepta a petição,  se o ato impugnado comportar recurso, ou, se,  por 
outro motivo, for manifestamente incabível a correição.”



Pelo exposto, nos termos do art.  19 do RITJPB,  REJEITO a 
presente Correição Parcial.

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 01 de dezembro de 2016.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Relator


