
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

DECISÃO - 6973629

Trata-se de correição parcial  requerida por Centro Oeste Lubrificantes LTDA.,  na
qual aponta omissão do Juízo da 2ª Vara da Subseção Judiciária de Divinópolis/MG no exame de
petição por ela apresentada nos autos da Ação Monitória 1000361-18.2018.4.01.3811, em que figura
como ré.

Narra  a  requerente,  no essencial,  que,  nos autos  mencionados,  foi  determinada a
indisponibilidade de bens de sua propriedade, bem como o bloqueio em suas contas bancárias, sem sua
prévia citação, o que, além de ilegal e arbitrário, afronta as garantias constitucionais da ampla defesa e
do contraditório.

Afirma ter apresentado petição nos autos, por meio da qual levou ao conhecimento do
julgador a ilegalidade perpetrada e requereu fossem adotadas as providências pertinentes. Assevera
que, não obstante a gravidade dos fatos, passados quase sessenta dias, tal petição não foi apreciada pelo
Juízo, o que autoriza o manejo da correição parcial.

Solicitadas as informações, noticiou o julgador ter procedido ao cancelamento dos
atos de constrição realizados nos autos, o que torna prejudicado o pedido ora formulado.

Com  essas  breves  considerações,  ante  a  ausência  superveniente  de  interesse  da
requerente, nego seguimento à correição parcial (Provimento Coger 129/2016, art. 8º, § 1º, VI).

Dê-se ciência desta decisão ao Juízo da 2ª Vara da Subseção Judiciária de Divinópolis
e à requerente.

Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos.

Desembargadora Federal MARIA DO CARMO CARDOSO
Corregedora Regional da Justiça Federal da 1ª Região

Documento assinado eletronicamente por Maria do Carmo Cardoso, Corregedora Regional da
Justiça Federal da 1ª Região, em 11/10/2018, às 13:01 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos
/verifica-processo.htm informando o código verificador 6973629 e o código CRC F0A1E3EC.
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