
 

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba

Gabinete da Desa. Maria das Graças Morais Guedes

 ACÓRDÃO

CORREIÇÃO PARCIAL N.º  0001350-73.2016.815.0000
Relatora : Desa. Maria das Graças Morais Guedes
Requerente : Banco Santander (Brasil) S/A
Advogado : William Carmona Maya e Fernando Denis Martins  
Requerido : Juízo da 1ª Vara Cível da Capital
Interessado : Nay Cordeiro Evangelista de Souza
Advogado : Nay Cordeiro Evangelista de Souza e Vanessa Cristina de
M. Ribeiro

CORREIÇÃO  PARCIAL. NÃO  SE  PRESTA  À
REFORMA DE  COMANDO  JUDICIAL.  SUCESSIVAS
DECISÕES  CONTRÁRIAS  AO  INTERESSE  DA
REQUERENTE.  IMPOSSIBILIDADE  SE  A  MEDIDA
COMPORTA RECURSO. INTELIGÊNCIA DO  ART. 19,
B, DO RITJPB. REJEIÇÃO.

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.

Art. 19, b, do RITJPB: o relator poderá rejeitar de plano o
pedido, se intempestivo ou deficientemente instruído, se

________________________________________________________________________________________________
CORREIÇÃO PARCIAL N.º  0001350-73.2016.815.0000   1



inepta a petição, se o ato impugnado comportar recurso,
ou, se, por outro motivo, for manifestamente incabível a
correição.  

V I S T O S , relatados  e  discutidos  os  autos  acima
referenciados.

A C O R D A  a egrégia Terceira Câmara Especializada
Cível  do Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,  em rejeitar  a
correição parcial.

RELATÓRIO 

Trata-se  de  Correição  Parcial  movida  pelo  Banco
Santander (Brasil) S/A, autora na Ação de Execução por Quantia Certa (n°
0041027-29.2013.815.2001),  que  tramita  no  Juízo  da  1ª  Vara  Cível  da
Capital. 

O  requerente  sustenta  que  o  MM.  Juiz  de  Direito
Josivaldo Félix de Oliveira vem causando tumulto nas ações em que litiga
com Nay Cordeiro Evangelista de Souza, Vijai Elétrica do Brasil Ltda e
Sambamurthy Kalahasti.

Argumenta que:

1)  “O juiz  arbitrou  em favor  do  advogado  Nay  Cordeiro
Evangelista de Souza R$ 2 milhões de reais de sucumbência, por ter incluído no
polo  passivo  da  execução  mais  uma  empresa  devedora,  sócia  da  executada
principal dos autos, em patente erro de procedimento! Ora, se o banco exequente
foi beneficiado pelo juízo com a inclusão de outro devedor nos autos, não há que se
falar em acolhimento parcial da execução de pré-executividade apresentada pelos
devedores. Ainsa mais em razão do pedido da exceção ser a nulidade da execução e
não o chamamento ao processo de mais um devedor! Esse foi o primeiro erro de
procedimento cometido pelo magistrado!”
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2) “Há de se destacar, que anteriormente, os executados já
haviam  apresentado  tal  defesa   em  embargos  à  execução,  os  q1uais  foram
rejeitados liminarmente por intempestividade e já se encontram com trânsito em
julgado.  O simples  recebimento  da  exceção  de  pré-executividade,  demonstra  o
segundo erro de procedimento cometido pelo magistrado!”

3)  “O  advogado  Nay  Cordeiro  deu  início  ao  seu
cumprimento de sentença provisório de R$ 2 milhões de reais, antes mesmo da
decisão que o concedeu tal benefício ter sido apreciada e julgada pelo Tribunal de
Justiça. E mais, mesmo tendo sido interposto um recurso de apelação pelo Banco
contra a decisão que extinguiu a execução, cujo próprio magistrado o recebeu o
recurso  no  duplo  efeito,  ainda  assim,  o  juiz  representado,  intimou o  Banco  e
penhorou via Bacen jud,  R$ 2 milhões de reais, demonstrando, assim, o terceiro
erro de procedimento cometido pelo magistrado!”

4) “O juiz, mesmo ciente da eficácia do efeito suspensivo no
processo do cumprimento de sentença, determinou novo bloqueio de valores em
desfavor do Banco, com aplicação de multa de 20% e uso de força policial. Ainda,
de  maneira  arbitrária  e  sem fundamento  jurídico,  determinou  a  aplicação  da
multa de 20% também ao gerente do Banco Santander, pessoa física estranha a
lide, bem como o uso da força policial, sem qualquer indício pudesse justificar tal
medida extrema, o que demonstra o quarto erro de procedimento cometido pelo
magistrado!”

Requer  a  suspensão  da  execução  de  sentença  de
honorários advocatícios no valor de R$ 2 milhões de reais, sob pena de
causar grave lesão ao requerente.

O  juízo  da  1ª  Vara  Cível  da  Capital  prestou
informações  às  fls.  833/834,  alegando,  inicialmente,  que  a  presente
correição  não  merece  ser  conhecida  face  a  sua  manifesta
extemporaneidade, nos termos do art. 18, § 2º,do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça da Paraíba.
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É o relatório. 

VOTO

Desa. Maria das Graças Morais Guedes - Relatora 

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. 

Humberto  Theodoro  Júnior,  no  Curso  de  Direito
Processual  Civil,  41'  ed.,  Rio  de  Janeiro:  Forense,  2004,  vol.  1,  p.  512,
aponta os requisitos para a 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: 

________________________________________________________________________________________________
CORREIÇÃO PARCIAL N.º  0001350-73.2016.815.0000   4



"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. 

§ 2°. 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. 

§ 3°. A petição deverá ser instruída com documentos e certidões,

inclusive, quando for o caso, a que comprove a tempestividade

do pedido. 

§ 4°. 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. 

§ 5°. Admite-se o litisconsárcio.

Observa-se  que,  diante  do  insucesso  de  seus  pleitos,
pretende a reforma de decisões  que lhe foram contrárias,  por meio da
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presente  correição  parcial.  No  entanto,  este  não  é  meio  processual
adequado a fim de invalidar ou reformar decisões judiciais.  Para tanto,
deve ser manejado ação ou recurso próprio.

O § 10 do art. 18 do RITJPB é taxativo ao dispor que:
"Não se dará correição se a medida comportar recurso." 

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
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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).     

Desse  modo,  conclui-se  que  a  presente  correição
parcial é nitidamente incabível, pois não se presta à reforma de comando
judicial.  Como  dito  anteriormente,  "Não  se  dará  correição  se  a  medida
comportar recurso."

Cito como exemplo, um dos pontos mais frisados pela
requerente  (decisão  do  juiz  que  condenou  a  Instituição  Financeira  ao
pagamento  de  mais  de  R$  2.000.000,00  (dois  milhões  de  reais)  de
honorários advocatícios), a parte interessada apresentou instrumento de
n°   0803433-63.2015.8.15.0000,  assim  como  o  agravo  de  n°  0801443-
03.2016.815.0000 que suspendeu a execução provisória (pedido formulado
nesses autos).

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." 

Ademais, a presente correição está extemporânea, nos
termos do art.  18, § 2º,do Regimento Interno do Tribunal de Justiça da
Paraíba. Vejamos:
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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. 1.012,

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.

Conforme  pode  ser  observado,  o  requerente  não  se
atentou ao prazo de 05 (cinco) dias previsto no Regimento Interno.

Os  atos  que  se  imputam  ao  magistrado  a  ensejar  a
correição iniciaram-se em 16/10/2013,  tendo o processo sido protocolado
apenas em 03/10/2016.

Cito como exemplo a última ocorrência processual (fls.
151/152 – 20/09/2016), onde foi determinado que o meirinho cumprisse o
alvará.

Dessa  forma,  resta  clara  a  extemporaneidade  dessa
correição.    

Pelo exposto, nos termos do art. 19 do RITJPB, rejeito a
presente Correição Parcial. 
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É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  desta  Terceira  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 08 de maio de
2018, o Exmo. Des.  Marcos Cavalcanti de Albuquerque. Participaram do
julgamento a Exma.  Desa.  Maria das Graças Morais  Guedes -  relatora,  o
Exmo.  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e  Benevides  e  o  Exmo.  Des.  Marcos
Cavalcanti de Albuquerque.

Presente  à  sessão,  o  Exmo.  Dr.  Marcus  Vilar  Souto
Maior, Procurador de Justiça.

Gabinete no TJ/PB, em João Pessoa-PB, 10 de maio de
2018.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes                        
                 R E L A T O R A
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