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RELATÓRIO 

O DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, 

CORREGEDOR REGIONAL DA JUSTIÇA FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO, 

EM SUBSTITUIÇÃO 

Trata-se de agravo regimental interposto por Sergio Elias Couri contra 

de decisão proferida pelo eminente Desembargador Federal João Batista Moreira, 

a quem tenho a honra de substituir, negando seguimento a correição parcial, sob o 

fundamento de que o ato judicial hostilizado – sentença extintiva do mandado de 

segurança impetrado pelo suplicante, sem resolução do mérito, por inadequação 

da via eleita – seria passível de impugnação, por intermédio de recurso próprio. 

Em suas razões recursais, sustenta o agravante, em resumo, que, 

diferentemente do que restou consignado na decisão agravada, a veiculação de 

correição parcial não estaria limitada às hipóteses em que o ato impugnado não 

seria recorrível, sendo cabível, também, naquelas em que o ato judicial praticado 

se encontra eivado de error in procedendo, como no caso, em que a sentença 

proferida pelo juízo monocrático teria incorrido em julgamento extra petita, nos 

termos do art. 279 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal 

Este é o relatório. 
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VOTO 

O DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, 

CORREGEDOR REGIONAL DA JUSTIÇA FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO, 

EM SUBSTITUIÇÃO. 

Não obstante os fundamentos deduzidos pelo recorrente, não 

prospera a pretensão recursal por ele veiculada, na medida em que não 

conseguem infirmar as razões em que se amparou a decisão agravada, que negou 

seguimento ao pedido de correição parcial por ele veiculado, com estas letras: 

Trata-se correição parcial interposta por Sérgio Elias Couri  contra 
sentença em que, nos autos n. 1008045-68.2015.4.01.3400 - Mandado 
de Segurança impetrado pelo ora corrigente contra ato(a) atribuído(s) 
ao Presidente da Comissão de Sindicância Administrativa do Ministério 
da Relações Exteriores -, foi julgado "extinto o processo, sem análise 
do mérito, pelo que DENEGO A SEGURANÇA buscada, nos termos 
do art. 6º da Lei n. 12.016/2009". 

Decido. 
O Provimento COGER n. 129/2016 dispõe que "caberá correição 

parcial contra ato ou despacho de juiz de que não caiba recurso, bem 
como de omissão que importe erro de ofício ou abuso de poder" (art. 
7º, § 1º).  O corrigente alega cabível, na espécie, correição parcial, 
porquanto "o decisum monocrático cometeu error in procedendo, 
porquanto julgou extra petita, o que atesta omissão do MM Juízo com 
respeito aos fundamentos, à causa de pedir e ao objeto do 
mandamus". Ocorre que, nos termos da Lei n. 12.016/2009, "do 
indeferimento da inicial pelo juiz de primeiro grau caberá apelação" 
(art. 10, § 1º). A apelação é recurso hábil a anulação de sentença, 
inclusive daquela com error in procedendo (julgamento extra petita),  

(...) 
Nego, por isso, seguimento à correição parcial (Provimento 

COGER n. 129/2016, art. 7º, § 1º, inciso VI). 
 

Como visto, negou-se seguimento à correição parcial veiculada pelo 

suplicante, sob o fundamento de que o ato judicial hostilizado – sentença extintiva 

do mandado de segurança impetrado pelo suplicante, sem resolução do mérito, 
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por inadequação da via eleita – seria passível de impugnação, por intermédio de 

recurso próprio, no caso, o recurso de apelação. 

Da leitura da sentença em referência, verifica-se que o juízo 

monocrático, diante da situação fática em que repousa a pretensão mandamental 

deduzida no aludido mandado de segurança, concluiu que o esclarecimento da 

controvérsia ali instaurada reclamaria a demonstração do direito alegado por meio 

de provas outras além daquelas que instruíram a petição inicial, reclamando, 

assim, dilação probatória, incompatível com a via eleita. 

De sua banda, sustentou o impetrante, em sede de embargos de 

declaração, que, diferentemente do que restou consignado no decisum 

embargado, a prova do suposto direito líquido e certo estaria suficientemente 

carreada para os aludidos autos, a dispensar a produção de provas outras, sendo 

a sua pretensão, portanto, passível de exame pela via mandamental. 

Nesse contexto, constata-se que, ainda que se considerasse com 

válido o argumento de que a correição parcial também seria cabível nos casos de 

error in procedendo, assim decorrente de eventual julgamento extra petita, na 

hipótese dos autos, tal hipótese não restou configurada na mencionada sentença, 

que, como visto, limitou-se a declarar extinto o processo, sem resolução do mérito, 

por inadequação da via eleita, não tendo, portanto, ultrapassados os limites do 

pedido veiculado na inicial, que pudesse caracterizar o suposto julgamento extra 

petita. 

Assim posta a questão, afigura-se manifestamente incabível a 

impugnação do julgado em referência, por intermédio de correição parcial, que, 

nos termos do art. 279 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal e do art. 8º, § 

1º, do Provimento COGER nº 129/2016, será cabível “contra ato ou despacho de 

juiz de que não caiba recurso, bem como omissão que importe erro de ofício ou 

abuso de poder”, hipótese não ocorrida, na espécie. 

Nesse sentido, confiram-se, dentre outros, os seguintes julgados: 

CORREIÇÃO PARCIAL - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - SENTENÇA 
QUE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - 
AUSÊNCIA DE ERROR IN PROCEDENDO - IMPOSSIBILIDADE DE 
UTILIZAÇÃO DA CORREIÇÃO PARCIAL COMO SUCEDÂNEO 
RECURSAL - CORREIÇÃO PARCIAL NÃO CONHECIDA.  
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1- A correição parcial é um expediente de caráter administrativo 
utilizado para emenda de erros ou abusos, quando não existir recurso 
ordinário próprio, podendo ser procedida mediante requerimento dos 
interessados ou do Ministério Público, observado o rito do agravo de 
instrumento cível. 2- Não é admissível a utilização da correição parcial 
como sucedâneo recursal, sob pena de se modificar a opção 
legislativa de restringir as hipóteses de cabimento de recurso.  
3- Quando o il. Magistrado requerido atua nos limites de sua função 
judicante, e estando ausente demonstração de inversão tumultuária do 
processo ou abuso do poder de decidir, o mero inconformismo do 
requerente com decisões judiciais desfavoráveis às suas pretensões 
não é suficiente para configurar error in procedendo. 
(TJ-MG - COR: 10000160596524000 MG, Relator: Eduardo Machado, 
Data de Julgamento: 05/12/2016, Conselho da 
Magistratura/CONSELHO DA MAGISTRATURA, Data de Publicação: 
03/02/2017) 
 
(...) 
3. MAGISTRADO. DESCUMPRIMENTO DE DEVER FUNCIONAL. 
ART. 35, I, DA LOMAN. INEXISTÊNCIA. REGULAR EXERCÍCIO DA 
ATIVIDADE JURISDICIONAL. PRINCÍPIO DO LIVRE 
CONVENCIMENTO MOTIVADO. ERROR IN JUDICANDO. 
O juiz tem o dever legal de observar as suas obrigações, no que se 
inclui “cumprir e fazer cumprir, com independência, serenidade e 
exatidão, as disposições legais e os atos de ofício” (LOMAN, art. 35, I). 
É-lhe assegurado, todavia, o exercício da função com liberdade de 
convencimento (CPC, art. 131) e independência, de modo a garantir, 
em última análise, a autonomia e independência do próprio Poder 
Judiciário (CF, art. 95). Constatado, no caso concreto, que, conquanto 
se possa considerar equivocada a decisão que condenou terceiro não 
integrante da relação processual, o ato em questão foi praticado no 
regular exercício da função e de acordo com a convicção do 
magistrado sobre a matéria. Não há falar, portanto, em 
descumprimento de dever funcional e de responsabilização do 
magistrado. 
Revisão Disciplinar de que se conhece e que se julga improcedente. 
(CNJ - REVDIS - Processo de Revisão Disciplinar - Conselheiro - 
0300076-97.2008.2.00.0000 - Rel. NELSON TOMAZ BRAGA - 80ª 
Sessão - j. 17/03/2009 ). 

*** 

Com estas considerações, nego provimento  ao presente agravo 

regimental, restando mantida, por conseguinte, a decisão agravada, em todos os 

seus termos. 

Este é meu voto. 
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EMENTA 

AGRAVO REGIMENTAL. CORREIÇÃO PARCIAL. IRRESIGNAÇÃO CONTRA 

SENTENÇA EXTINTITVA DE PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 

RECURSO CABÍVEL: APELAÇÃO. ERRO DE PROCEDIMENTO OU ABUSO DE 

PODER. INEXISTÊNCIA. 

I – Nos termos do art. 279 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal e do art. 

8º, § 1º, do Provimento COGER nº 129/2016, “caberá correição parcial contra ato 

ou despacho de juiz de que não caiba recurso, bem como omissão que importe 

erro de ofício ou abuso de poder”. 

II – Na hipótese dos autos, o ato judicial hostilizado, consistente na prolação de 

sentença extintiva de mandado de segurança, sem resolução do mérito, por 

suposta inadequação da via eleita, é passível de impugnação por meio de recurso 

próprio. 

III – Não demonstrada, na espécie, a ocorrência de error in procedendo nem de 

julgamento extra petita, afigura-se incabível o manejo de correição parcial, com a 

finalidade de anulação do ato judicial impugnado. 

IV - Agravo regimental desprovido. 

ACORDÃO 

Decide a Corte Especial Administrativa, à unanimidade, negar 

provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Relator. 

Brasília/DF., em 11 de maio de 2017 (data do julgamento). 

 

Desembargador Federal SOUZA PRUDENTE 
Corregedor Regional da Justiça Federal da 1ª Região, 

em substituição 


