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Ação: Declaratória cumulada com Tutela de Urgência.

Requerente: Vágmo Pereira Batista.

Requerido: Estado do Tocantins e Diógenes Nunes Rézio

 

  Ref:. DECISÃO.

 

Trata-se de ação Declaratória com pedido de tutela de urgência, onde a parte autora alega que:

"é Notário e Registrador concursado do Estado do Tocantins, titular da delegação no município de Brejinho de

Nazaré, cujo Cartório abrange, ainda, desde sempre, a circunscrição do município de Santa Rita do Tocantins -TO,

em razão do destaque de parte do território de Brejinho para criação de Santa Rita, mas tudo dentro da mesma

Comarca de Porto Nacional. Aliás, conforme certidão em anexo desde o ano de 1976, ou seja, antes mesmo de o

Autor assumir a Serventia, já constava, em Brejinho de Nazaré, registros de imóveis atrelados ao atual município de

Santa Rita do Tocantins."

Aduz que a circunscrição dos registros notariais da cidade de Santa Rita é registrada no município de Brejinho de

Nazaré e, que tal fato já teria sido inclusive reconhecido pela Diretoria do Foro desta Comarca, e em parecer do

Ministério Público, ao decidir processos de regularização de registros de imóveis daquela cidade.

Afirma que o Governador do Estado do Tocantins publicou a Lei Complementar nº 112/2018, cujo art. 11, §1º,

definiu que a circunscrição territorial da escrivania notarial de Santa Rita, pertenceria ao  Município de Aliança do

Tocantins, este, pertencente à Comarca de Gurupí/TO.

Disse que o projeto de lei, que resultou na LC 112/2018 é de iniciativa do Tribunal de Justiça e nele não continha o

§ 1º, que altera a circunscrição dos municípios.

Que tal dispositivo foii inserido por emenda parlamentar, o que, no entender do autor, não se atentou para a

constitucionalidade do ato praticado.

Em tutela de urgência, alegou que a demora poderia levar à ocorrência de situações de transtornos àqueles que

possuem imóveis registrados na escrivania de Brejinho de Nazaré, o que poderia causar uma instabilidade jurídica

às comarcas de Gurupí/TO e de porto Nacional/TO.

  É o relatório.

  Decido.

Extrai-se do art. 300 do Código de Processo Civil que:

" Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito

e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo."

A tutela provisória na nova sistemática do CPC é aquela fundada em cognição sumária que será substituída por
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uma decisão definitiva, ou seja, a tutela provisória não quer dizer que ela seja definitiva, ao passo que se assim

não fosse, estar-se-ia impedido de concedê-la, nos termos do § 3º do art. 300, o que não é o caso dos autos.

A pretensão merece guarida.

Primeiro há que se fazer uma consideração sobre a tutela aqui discutida.

Nota-se que a mesma pode apresentar duas características, uma satisfativa e a outra cautelar.

Na primeira, há a certificação ou efetivação de um direito. Na tutela cautelar, é criada condição à parte para que o

seu direito seja reconhecido ou efetivado futuramente. Este é o caso dos autos.

 O art. 301 do CPC traz em sua última parte que, a tutela de urgência é medida eficaz para a asseguração do

direito.

Noutro giro, a tutela cautelar provisória é em sua essência sempre temporária, o que terá fim com a tutela

definitiva, solucionando o mérito da causa.

Assim, no caso em tela, entendo presentes as condições estampadas no art. 303 do CPC, bem como o perigo do

dano ou do risco do resultado útil do processo.

O requerente pleiteia por tutela de urgência:

 "para determinar, em caráter provisório, que os Requeridos se abstenham de praticar qualquer ato administrativo

que, direta ou indiretamente, implique na modificação dos registros atualmente existentes na Serventia de Brejinho

de Nazaré -TO, relativos ao município de Santa Rita do Tocantins -TO, fixando multa diária em caso de

descumprimento da ordem.

Vale esclarecer, inicialmente, que não se está declarando a inconstitucionalidade da Lei Complementar nº

112/2018, mas  sim, reconhecendo a inconstitucionalidade no caso concreto. É o que se entende por controle

difuso de constitucionalidade.

Como já mencionado, o   controle difuso de constitucionalidade  é aquele aplicado apenas em casos concretos

onde representam de forma subjetiva, justamente por tratar de casos específicos que envolvem interesse das

partes.

 Tal especificidade garante a todos os órgãos do Poder Judiciário, apreciar matéria constitucional em situações de

violação   concreta  de direitos constitucionais. O que é o caso dos autos.

No caso concreto tenho que as alegações da parte autora mostram-se plausíveis e consentâneas com a

documentação colacionada no evento 1, razão pela qual reputo demonstrada a verossimilhança de suas

alegações.

Com efeito, os documentos apresentados com a inicial comprovam que a circunscrição do município de Santa Rita

do Tocantins, pertence à escrivania de Brejinho de Nazaré/TO (evento1, OUT12).

Tal fato também já foi reconhecido em parecer do Ministério Público bem como em decisão da Diretoria do Foro

desta Comarca.

   Na seara da tutela antecipatória, com efeito, o perigo do dano evidencia-se uma vez que o município de Santa

Rita do Tocantins será abrangido pela circuscrição de município pertendente a outra Comarca, ou seja Aliança do
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Tocantins.

Tal fato não pode se perdurar sob pena de se caracterizar uma insegurança jurídica no caso concreto, pois há

evidente indecisão no que tange a submissão da escrivania extrajudicial que irá abranger a cidade de Santa Rita

do Tocantins.

 Qual o Juiz Corregedor permanente? O da Comarca de Porto Nacional ou o da Comarca de Gurupí/TO? É neste

ponto que entendo caracterizar a urgência para o deferimento da tutela.

Noutro giro, importante salientar que a decisão antecipatória, visa ainda resguardar não só o direito das partes aqui

envolvidas, mas primordialmente, os direitos dos munícipes daquela pequena cidade, que diante de tal situação,

caso assim continue, poderão ser prejudicados ao buscarem serviços nas escrivanias extrajudiciais.

Frisa-se que no caso, as alegações da parte autora, até que se prove o contrário, merecem crédito, o que autoriza

a concessão da tutela provisória, para que não ocorra risco ao resultado útil do processo (art. 303 do CPC).   E,

tendo a mesma caráter provisório, poderá ser modificada a qualquer tempo, se assim demonstrar a prova

que será produzida nos autos, durante a instrução do feito.

O deferimento de tutela de urgência em caso de controle difuso de constitucionalidade do caso concreto é

plenamente aceito pelos tribunais em observância ao princípio da precaução. Vejamos:

  Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.   ANTECIPAÇÃO  DE   TUTELA . 

 INCONSTITUCIONALIDADE  DO DECRETO DISTRITAL N. 35.363/14. SUSPENSÃO DOS ATOS

ADMINISTRATIVOS BASEADOS NA NORMA QUESTIONADA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO.

FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO. COMPROVAÇÃO. 1. Não há se falar em ausência de fundamentação da

decisão que utiliza comparação ilustrativa para demonstrar o perigo da manutenção dos efeitos da norma

impugnada. 2. Correta a aplicação do princípio da precaução a fim de conceder a   antecipação  de   tutela  e evitar

que norma com possibilidade de ser declarada inconstitucional tenha validade e seja utilizada para autorizar

construções irregulares. 3. O art. 75, parágrafo único, IX, da Lei Orgânica do Distrito Federal, dispõe que é

competência da Câmara Legislativa do Distrito Federal legislar sobre a ocupação do solo, não podendo o Poder

Executivo, por meio de Decreto, disciplinar a matéria. 4. Recurso conhecido e desprovido.    TJ-DF - Agravo de

Instrumento AGI 20150020141034 (TJ-DF) Data de publicação: 12/08/2015

 

Considero ainda, que a medida não trará nenhum prejuízo os requeridos e sim uma garantia jurídica aos munícipes

da pequena cidade de Santa Rita do Tocantins, Podendo a decisão a qualquer tempo ser revista, uma vez que

está sendo deferida em caráter provisório e não definitivo.

Ante o exposto, e nos termos do art. 300 do CPC,   DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA para o

fim de determinar aos requeridos:

Que se abstenham de praticar qualquer ato administrativo que, direta ou indiretamente, implique na modificação

dos registros atualmente existentes na Serventia de Brejinho de Nazaré -TO, relativos ao município de Santa Rita

do Tocantins -TO, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o caso de descumprimento, até o

limite de R$ 500.000,00 (cinco) mil reais valor este a ser revertido ao FUNJURIS.

Cite-se de todos os termos da exordial, bem como para, querendo, responderem à ação no prazo de 30(trinta) dias

(art. 335 c/c art.183, ambos do NCPC), sob pena de terem-se como verdadeiros os fatos articulados na inicial (art.

344, CPC).
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Deixo de designar a audiência prevista no art. 334 do CPC, tendo em vista que a Fazenda Pública reiteradamente

vem se posicionado contra realização de audiência, sob a alegação de que o erário público é direito indisponível,

não sendo passível a realização de acordo. Ainda, a quantidade excessiva de audiência contra a fazenda pública

tem abarrotado a pauta deste juízo sem a conseqüente realização do ato.

Verifico dos autos que o autor não vinculou os comprovantes dos recolhimentos das custas processuais e taxas

judiciárias no processo, trazendo apenas os comprovantes no evento1 dos autos.

A vinculação dos DAJs no campo próprio é obrigatória, sob pena de cancelamento da distribuição.

Feita a vinculação, cumpra-se esta, servindo cópia desta de mandado.

 

JOSÉ MARIA LIMA

Juiz de Direito
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