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CORREIÇÃO PARCIAL Nº 0004239-16.2015.4.01.8000
REQTE. : ROBSON FERNANDES DE OLIVEIRA
ADV. : Zulene Castro Lopes da Costa
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Vistos, etc.

 

A presente Correição Parcial é reiteração de outra proposta em 05 de setembro do
ano próximo passado, autuada nesta Corregedoria Regional sob nº. 0000081-49.2014.4.01.8000, à qual
neguei seguimento mediante os fundamentos deduzidos na seguinte decisão:

 

“           Na disciplina da correição parcial, preceitua o artigo 269 do Regimento Interno desta Corte
Regional:

 

 

“art. 269. 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.

 

  § 1º. O pedido de correição parcial, apresentado em duas vias e dirigido ao corregedor regional, será
requerido pela parte ou pelo Ministério Público Federal, sem prejuízo do andamento do processo.

 

 § 2º. Será de cinco dias o prazo para requerimento de correição parcial, contados da data em que a parte
ou o Ministério Público houver tido ciência do ato ou despacho que lhe der causa.

 

  § 3º.  A petição  deverá  ser  instruída  com documentos  e  certidões,  inclusive  os  que  comprovem a
tempestividade do pedido” (grifo nosso).

 

 

            A seguir, estabelece o artigo 270, parágrafo 2º:

 

 

“art.  270. Ao receber o pedido de correição parcial, o corregedor regional ordenará sua autuação e a
notificação do magistrado requerido para que preste informações no prazo de dez dias.

   .....................................................................................................................................

 

  § 2º. O corregedor regional poderá rejeitar de plano o pedido se inepto, intempestivo ou insuficientemente
instruído”.
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            Como se vê, a correição parcial tem mero caráter subsidiário, fazendo inadmissível a medida
sempre que houver instrumento processual específico para a correção do suposto erro, da ilegalidade ou do
abuso de que resulte inversão tumultuária na ordem processual.

 

            No caso, a decisão indeferitória de medida liminar em mandado de segurança, certa ou equivocada,
desafia interposição de recurso próprio, assim agravo de instrumento.

 

            Por outro lado, como se vê, o parágrafo terceiro do primeiro dos referidos dispositivos é expresso
em estabelecer que a correição parcial deverá ser instruída com os documentos e certidões necessários à
compreensão da matéria discutida, inclusive para fins de prova da tempestividade da medida, enquanto o
último define a consequência da não observância do dever processual, de cumprimento obrigatório, no
momento próprio estabelecido com tal finalidade: a rejeição liminar da pretensão correcional.

 

            No caso em exame, o requerido não instruiu a presente correção com a prova de quando foi
intimado da  r.  decisão indeferitória  da  medida  liminar,  nem da  referida  decisão objeto  da  correição
parcial, razão pela qual igualmente deve ser liminarmente rejeitada.

 

            Pelo exposto, nego seguimento à presente correição parcial, o fazendo com base no disposto no
artigo 270, parágrafo 2º, do RITRF – 1ª Região, combinado com o artigo 8º, parágrafo 1º, inciso VI, do
Provimento/COGER 38/2009.

 

            Dê-se ciência desta decisão ao requerente.

 

            Não havendo interposição de recurso contra ela, arquivem-se os autos”.

 

 

Em tais condições, tratando-se de reiteração de questão já analisada e decidida, sem
indicação  de  nenhum elemento  novo,  nego  seguimento  à  correição  parcial,  com base  no  quanto
disposto no artigo 270, parágrafo 2º, do RITRF - 1ª Região, combinado com o disposto no artigo 8º,
parágrafo 1º, inciso VI, do Provimento COGER 38/2009.

 

Dê-se ciência desta decisão ao requerente.

 

Não havendo interposição de recurso contra ela, arquivem-se os autos.

 

Publique-se.

 

 

CARLOS MOREIRA ALVES

Corregedor Regional da Justiça Federal da 1ª Região

Documento assinado eletronicamente por Carlos Moreira Alves, Corregedor Regional da
Justiça Federal da 1ª Região, em 05/06/2015, às 16:13 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos
/verifica-processo.htm informando o código verificador 0536401 e o código CRC D3F80CA0.
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