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Processo n. 62.271 - Correição Parcial requerida por Cortume Pioneiro Ltda. - Comarca, Botucatu.  

  

Não tomaram conhecimento.  

Vistos, relatados e discutidos estes autos de correição parcial n. 62.271, da comarca de Botucatu, 
em que é requerente Cortume Pioneiro Ltda, e requerido o Dr. Juíz de Direito da comarca:  

Acorda o Conselho Superior da Magistratura, por votação unânime, não tomar conhecimento do 
pedido.  

O Dr. Juíz de Direito, na ação intentada por Alvaro Alvarez Rodrigues contra Otorini Pescatori e 
outros, deferiu as provas requeridas pelo autor, inclusive a avaliação do patrimônio imobilizado. 
Contra esta diligencia as insurge a requerente, afirmando ser inoportuna e desnecessária a 
avaliação. No seu entender, a avaliação pretendida só poderá ser exigida pelo autor, quando, por 
sentença com transito em julgado, Ihe for reconhecido o direito de demandar, como sócio retirante, 
a diferença de valores. Antes disso, o deferimento de semelhante prova constitui tumulto suscetível 
de ser emendado em correição parcial.  

O Dr. Juíz de Direito informa que: "Na demanda anterior, ressalvo o julgado ao autor quanto à 
valorização dos bens e fundo de provisão e depreciação, - que entendeu não poder ser resolvido de 
pronto, uma vez que não era aceitável o laudo de avaliação - o direito de discutir a matéria em 
processo apartado". Esse o objeto da ação; e, assim, trata-se evidentemente, de matéria vinculada 
ao mérito da demanda, prova de suma importância para a decisão de causa, caso a defesa, afinal 
não mereça acolhida.  

Receia a requerente que a reavaliação deferida envolva pre-julgamento, que acarretaria. tumulto, 
mas, - prossegue o magistrado - a argumentação é infundada. A cada passo, se ordenam avaliações, 
e arbitramentos para a instrução das causas, no interesse das partes, sem as cogitar do desfecho 
da, demanda e tal procedimento é tido como processualmente correto.  

Como se vê da exposição feita, trata-se de questão cuja solução compete ao Juíz da causa, a quem, 
no sistema vigente, a lei atribue o poder e a responsabilidade na direção do processo.  

Não é matéria da alçada do Conselho Superior da Magistratura, que possa ser resolvida em 
processo de correição parcial.  

Custas no farma da lei.  

São Paulo, 20 de março de 1953.  

(a) Manuel Gomes de Oliveira, Presidente.  

(a) Manuel Carlos, Vice-Presidente em exercício e relator designado.  

(a) Marcio Munhós, Corregedor Geral da Justiça.  


