
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

DECISÃO

REQTE. : BOSQUE CLUBE DE MANAUS

ADV. : Rafael Fernando Tiesca Maciel e outro (a,s)

JUÍZO REQDO. :
JUÍZO FEDERAL DA 3ª VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO
AMAZONAS

           

 

Vistos, etc.

 

Bosque Clube de Manaus pede correição parcial em relação ao Juízo Federal da 3ª
Vara da Seção Judiciária do Estado do Amazonas, pretendendo seja determinada, na forma do quanto
disposto nos artigos 956 e seguintes do Código de Processo Civil, a realização de perícia técnica, por
meio de dois arbitradores e um agrimensor, em “Ação Demarcatória com Queixa de Esbulho”, onde
pretende a demarcação de imóvel que afirma de sua propriedade desde 1919.

 

Argumenta, em síntese, que em todas as oportunidades nas quais se manifestou nos
autos clamou para que o Juízo desse cumprimento às disposições legais referidas mas, sem embargo, o
magistrado condutor  do  feito  reclamou manifestação sobre  a  especialidade  da  perícia  requerida  e
considerou, após, que a parte autora perdera o prazo para indicar outras provas e especificar o objeto
da prova pericial, quando tal decorre dos termos da própria legislação de regência. Diz que a nomeação
de dois arbitradores e um agrimensor constitui matéria de ordem pública, fora dos limites de disposição
das partes e do juiz, fazendo caracterizado “error in procedendo” e inversão tumultuária da ordem
processual na hipótese em causa.

 

II

 

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
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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”.

 

 

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.

 

III

No caso em exame, os elementos constantes nos autos deixam ver que ao pretender a
realização de prova pericial, a requerente da presente correição parcial busca a reforma de r. decisão
que, em audiência realizada em 16 de julho próximo passado, manteve, por oportunidade de exame da
questão em juízo de retratação, deliberação anterior que concluiu por caracterizada desistência tácita
das provas testemunhal e  pericial requeridas no processo,  em decorrência  do não atendimento de
determinação de especificação da especialidade da perícia pretendida, e, após a colheita do depoimento
legal do representante legal da parte autora, concedeu prazo sucessivo de cinco dias às partes, para
apresentação de razões finais.

 

Trata-se, portanto, de ato jurisdicional passível de impugnação por meio de recurso
previsto na legislação processual, assim o de agravo, que não pode ser substituído por correição parcial,
somente admissível, como salientado, contra ato ou despacho de juiz de que não caiba recurso e que
importe erro de ofício ou abuso de poder, de resto manifestamente não verificado na hipótese em causa,
na  qual  o  magistrado,  no  exercício  de  suas  atribuições  jurisdicionais,  teve  por  caracterizador  de
desistência  tácita  de  provas  requeridas  o  ato  de  não  atendimento  da  ordem de  especificação  da
especialidade da prova pericial postulada.

 

IV
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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 e ao Juízo requerido.

 

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

 

 

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 28/07/2015, às 16:55 (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 0950409 e o código CRC EB68637C.

SAU/SUL - Quadra 2, Bloco A Praça dos Tribunais Superiores - CEP 70070-900 - Brasília - DF - www.trf1.jus.br
0016457-76.2015.4.01.8000 0950409v4

:: SEI / TRF1 - 0950409 - Decisão :: https://sei.trf1.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_...

3 de 3 29/7/2015 13:14


