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EXCELENTÍSSIMO JUIZ DE DIREITO DA VARA CÍVEL DA COMARCA DE PORTO NACIONAL – TO. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VÁGMO PEREIRA BATISTA, RG nº 373425-9/DGPC/GO, CPF nº 774.098.92-53, 
brasileiro, Oficial e Tabelião do Cartório de Registro de Imóveis, Pessoas Jurídicas, Títulos, Documentos, Protestos e 
Tabelionato de Notas de Brejinho de Nazaré - TO, com endereço na Avenida Araguaia, nº 140, centro, Brejinho de 
Nazaré – TO, CEP 77.560-000, vem ajuizar AÇÃO DECLARATÓRIA, com pedido de TUTELA DE URGÊNCIA, em 
face do ESTADO DO TOCANTINS, CNPJ sob o nº 01.786.029/0001-03, com endereço na Praça dos Girassóis, 
Esplanada das Secretarias, AANE, Palmas – TO, CEP. 77.001-002, representado pela Procuradoria Geral do Estado do 
Tocantins; e DIÓGENES NUNES RÉZIO, CPF sob o nº 947.204.281-34, brasileiro, Oficial e Tabelião do Cartório de 
Registro de Imóveis, Pessoas Jurídicas, Títulos, Documentos, Protestos e Tabelionato de Notas de Aliança do Tocantins, 
residente e domiciliado em Aliança do Tocantins, na Avenida Bernardo Sayão, nº 237, Sala 1, centro, CEP 77.455-000, 
pelos fatos e fundamentos seguintes: 

I. 
O Autor 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.   

A abrangência da circunscrição notarial e registral de Santa Rita do Tocantins pelo Cartório 
de Brejinho de Nazaré, além de jurídica, notória e fática, já foi ainda reconhecida por esse próprio Juízo e em parecer do 
Ministério Público Estadual ao decidir processos de regularização de registros de imóveis daquela cidade (anexo). 

 Entretanto, de forma inusitada, em 30/04/2018, o Governador do Estado do Tocantins 
publicou a Lei Complementar nº 112/2018, cujo art. 11, §1º, do teor seguinte: 

 
“§1º A circunscrição territorial da delegação notarial e de registro do município de 
Aragominas abrange o município de Muricilândia, do município de Aliança do Tocantins 

abrange os municípios de Crixás do Tocantins e Santa Rita do Tocantins, do município de 

Fátima abrange o município de Oliveira de Fátima, do município de Nazaré abrange o 

município de Luzinópolis, do município de Natividade abrange o município de Chapada da 

Natividade”.  
 
O dispositivo, portanto, subordina Santa Rita do Tocantins, Comarca de Porto Nacional, à 

circunscrição registral do Cartório de Aliança do Tocantins, Comarca de Gurupi, revelando-se, a mais não poder, 
flagrante inconstitucionalidade, quer formal, quer material, como a seguir demonstrado.   

 

                                                           
1 CPC, art. 52, parágrafo único.  (...) Parágrafo único.  Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de 

domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado. 
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II. 
Em anexo o arquivo do Projeto que resultou na LC nº 112/2018, de iniciativa do Tribunal de 

Justiça.  
Entretanto, o texto do Projeto elaborado e aprovado pelo Pleno do egrégio Tribunal de Justiça 

e encaminhado para o Parlamento não continha – e nem poderia por razões jurídicas óbvias – o referido dispositivo 
(§1º).  

Com efeito. 
O dispositivo foi, astuciosamente, inserido por EMENDA PARLAMENTAR no apagar das 

luzes e sem qualquer exposição de motivos ou justificativas.  
Simplesmente, o parlamentar - ainda por hora não se sabe os reais motivos – arbitrou que 

Santa Rita do Tocantins estaria sob a circunscrição do Cartório de Aliança do Tocantins, sem se preocupar com a 
constitucionalidade, ou não, desse arranjo. 

Em Direito, porém, os fins não justificam os meios.  
Há regras e parâmetros, sobretudo de ordem constitucional.  
O Poder Judiciário Estadual - órgãos auxiliares judiciais e extrajudiciais – é organicamente 

sistematizado e dividido em Comarcas.  
Destarte, a ideia de organicidade do Poder Judiciário Estadual e, por conseguinte, das 

estruturas judiciais e extrajudiciais, impõe o respeito irrestrito ao princípio da territorialidade e competência da respectiva 
Comarca.  

Da leitura do dispositivo podem-se resumir os seguintes atrelamentos: 
 

 CARTÓRIO DE ARAGOMINAS abrange MURICILÂNDIA (Comarca de Araguaína) 
 CARTÓRIO DE FÁTIMA abrange OLIVEIRA DE FÁTIMA (Comarca de Porto Nacional) 
 CARTÓRIO DE NAZARÉ abrange LUZINÓPOLIS (Comarca de Tocantinópolis) 
 CARTÓRIO DE NATIVIDADE abrange CHAPADA DE NATIVIDADE (Comarca de Natividade) 
 CARTÓRIO DE ALIANÇA abrange CRIXÁS DO TOCANTINS (Comarca de Gurupi) 
 CARTÓRIO DE ALIANÇA (Comarca de Gurupi) abrange SANTA RITA DO TOCANTINS 

(Comarca de Porto Nacional) 
 

Vê-se até certo instante observou-se a organicidade e congruência entre municípios e sua 
Comarca, mas, no final, sobreveio o enxerto, o “jeitinho”, o arranjo, a anomalia inconstitucional. 

Todavia, ainda não se sabe – embora se possa imaginar – o porquê no último instante do 
processo legislativo a redação do dispositivo avançou para atrelar, sorrateiramente, o CARTÓRIO DE ALIANÇA 
(Comarca de Gurupi) ao município de Santa Rita do Tocantins (Comarca de Porto Nacional), em detrimento da 
Serventia de Brejinho de Nazaré - TO, da qual o Autor é titular concursado desde 2011. 

Porto Nacional e Gurupi são Comarcas distintas.  
E porque a escolha beneficiou o Oficial de Aliança do Tocantins?  
A Comarca de Porto Nacional, da qual faz parte o município de Santa Rita do Tocantins, é 

composto ainda dos municípios de Brejinho de Nazaré, Fátima, Ipueiras, Monte do Carmo, Oliveira de Fátima e 
Silvanópolis. 

Enfim, é nesse excesso legislativo, caprichoso e arbitrário, data vênia, que reside o vício da 
inconstitucionalidade do §1º do artigo 11 da Lei Complementar nº 112/2018.   

O Poder Judiciário pode alterar sua organização judiciária por lei.  
Não é isso.  
O que se está em jogo é outra coisa.  
Explica-se. 
Para que o Cartório de Aliança pudesse abranger, regularmente, o município de Santa 

Rita do Tocantins, seria indispensável, antes ou na mesma lei inserir o último na Comarca de Gurupi, ou 
deslocasse o município de Aliança para compor a Comarca de Porto Nacional.  

E não há no Projeto originário do TJ-TO, nem na própria Lei Complementar nº 112, ao final 
aprovada, um só dispositivo nesse sentido.  

O que se tem é um dispositivo claramente inconstitucional.  
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A emenda parlamentar modificativa quebrou a organicidade das Comarcas de Gurupi e Porto 
Nacional, sem o aval, sobre o tema, da iniciativa privativa do Tribunal de Justiça.  

O problema não é um Cartório extrajudicial abranger mais de um município.  
Isso é possível, desde todos integrem, por óbvio, a mesma Comarca.  
O que não tem base constitucional é um Cartório de uma Comarca abranger o município de 

outra, como se deu no caso. 
Isso é arranjo indevido, espúrio e arbitrário.    
E o problema desse arranjo não é só de ordem jurídica. 
Tem consequências práticas. 
Indaga-se:  
Quem fará a correição no Cartório de Aliança? o Juiz de Gurupi ou o Juiz de Porto Nacional? 
O Juiz de Gurupi não tem atribuição sobre o município de Santa Rita. O de Porto Nacional, 

por sua vez, não pode fiscalizar Serventia da Comarca de Gurupi. 
Tem-se, portanto, o que em Direito se denomina de a “soma das felicidades” ou o “melhor 

dos mundos”. 
Quando a Corregedoria Geral realizar correição na Comarca de Porto Nacional terá que 

avançar até a Comarca de Gurupi para fiscalizar só o Cartório de Aliança? 
De qual Comarca será o Juiz Corregedor permanente para fiscalizar os atos praticados pelo 

Cartório de Aliança? o de Porto Nacional, que não tem jurisdição na Comarca de Gurupi, ou o Juiz Corregedor 
permanente de Gurupi, que não pode fiscalizar atos fora da sua Comarca?  

Seja sob qualquer ângulo se analisar, o Sistema se quebra. 
É justamente para evitar essas incongruências que se deve respeitar a constitucional 

organicidade na estrutura do Poder Judiciário e dos seus auxiliares extrajudiciais. 
Ora, em Direito, o assessório segue o principal. 
A serventia extrajudicial deve abranger a circunscrição notarial e registral de municípios que 

fazem parte da mesma Comarca, formando um todo harmônico, e fiscalizado pelo Juiz Corregedor dessa Comarca.  
Admitir o contrário seria imaginar possível – e como andam os porões e resquícios de um 

velho Tocantins não se pode duvidar de mais nada – o Cartório de Aliança abranger o município de Palmas, já que não se 
levaria em conta o critério da territorialidade da Comarca.  

O dispositivo inverte completamente a ordem natural das coisas.  
Ora, não é difícil visualizar que, ao fazer a abrangência indevida em favor do Cartório de 

Aliança do Tocantins ao município de Santa Rita do Tocantins, a emenda parlamentar, em drible nada aconselhável, 
alterou e mesclou, por via obliqua, sem autorização privativa do Poder Judiciário, os municípios que compõe as 
Comarcas de Gurupi e Porto Nacional.  

O princípio da iniciativa privativa do Poder Judiciário em certas matérias é importantíssimo 
no sistema constitucional, porque explicita, na verdade, em última análise, a Separação dos Poderes (CF/88, art. 2º). 

Ao assim proceder, parte do §1º do artigo 11 da Lei Complementar nº 112/2018, inserido por 
emenda parlamentar, afronta, diretamente, (i) a reserva de iniciativa do Poder Judiciário para tratar da reorganização dos 
serviços extrajudiciais do Estado; e (ii) a autonomia do Poder Judiciário.  

A inconstitucionalidade, no caso, é formal e material.  
Os vícios decorrem de o §1º ao artigo 11 da Lei Complementar nº 112/2018 ter origem em 

emenda parlamentar modificativa, contrariando a reserva de iniciativa do Poder Judiciário (vício formal), violando, por 
conseguinte, o art. 96, II, d, c/c art. 125, §1º, da Constituição Federal, e ainda o art. 44, caput, da Constituição Estadual, 
bem como na impossibilidade de o Parlamento Estadual veicular, na emenda modificativa, matéria completamente 
diversa do Projeto original e sobre a qual o Poder Judiciário Tocantinense sequer cogitou no Projeto,                         (vício 
material), qual seja, a incongruência entre os municípios em relação às suas Comarcas atuais, afrontando, assim, a 
independência e a autonomia administrativa do Poder Judiciário, prevista nos artigos 2º e 99 da Constituição Federal e 
nos artigos 4º e 43, §4º, da Constituição Estadual.  

De fato, a emenda parlamentar não poderia privilegiar o Oficial do Cartório de Aliança, 
desordenando a própria estrutura das Comarcas de Porto Nacional e Gurupi, sem a iniciativa formal e a vontade material 
do Tribunal de Justiça.  

A ideia de República e Ética é inconciliável com a de privilégio. 
Os tempos devem ser outros. 
O malfeito não deve ser mais tolerado, nem ignorado. 
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Se a vontade do Judiciário Estadual, manifestada pelo Pleno do Tribunal de Justiça, fosse 
abranger o município de Santa Rita do Tocantins pelo Cartório de Aliança, por certo, o teria feito expressamente no bojo 
do Projeto enviado, por se tratar de tema sensível. E se não o fez é porque tem ciência da inconstitucionalidade.  

Admitir o contrário seria tornar o Poder Judiciário refém do Poder Legislativo, nos temas de 
competência privativa e constitucional do primeiro.  

Na verdade a intensão do Projeto aprovado e enviado pelo Pleno do TJ não foi prejudicar 
qualquer notário ou registrador, retirando-lhe direitos já existentes, ou privilegiar um grupo, conforme se extrai da 
exposição dos motivos:  

“Destacamos, outrossim, que as modificações não alcançarão qualquer tabelião efetivo, pois destinam-

se, segundo as regras de transição, apenas para serventias vagas e, para as providas, quando forem 

declaradas a sua vacância”.  
 
Porém, para o Autor, a inserção do §1º ao artigo 11 alcança indevidamente o seu direito 

subjetivo, pois lhe retira, sem justa causa, a abrangência da sua Serventia sobre o município de Santa Rita do Tocantins, 
como sempre ocorreu desde a criação deste município, afetando sua renda mensal do Autor e de caráter alimentar.   

 
III. 

O Judiciário é a última trincheira para o cidadão, especialmente quando se luta contra o poder 
opressor, a ganância e o tráfico de influência.  

Há um dado concreto ao menos curioso e que remete à reflexão.  
O §1º do art. 11 favorece, diretamente, dois notários e registradores:  
a)  Oficial de Aliança do Tocantins – Presidente do FUNCIVIL (TO);  
b)  Oficial de Natividade – Presidente da ANOREG-TO e INOREG-TO.  
Se mantida a inconstitucional manobra, o ilustre Oficial de Aliança do Tocantins ficará com 

um Cartório com 03 municípios de enorme abrangência territorial: Aliança do Tocantins, Crixás do Tocantins e Santa 
Rita do Tocantins; já o ilustre Oficial de Natividade, entre a sua titularidade e as demais serventias que atualmente 
responde, terá em  suas mãos o 1º Tabelionato de Notas e Registro de Imóveis de Natividade (titular); Protesto e Títulos e 
Documentos de Natividade (interino), Registro de Imóveis e Tabelionato de Notas de Ponte Alta do Tocantins (interino), 
e, pelo  dispositivo ora impugnado, também o município de Chapada da Natividade. 

E, justamente, foram esses dois ilustres notários e registradores que, a pretexto de defesa de 
todos os notários e registradores tocantinenses, participaram diretamente da tramitação do Projeto no Parlamento, e que, 
ao final, foram agraciados com a malsinada emenda que inseriu o §1º ao artigo 11 do texto originário, tudo em detrimento 
do Autor, no que se refere pontualmente ao município de Santa Rita do Tocantins.  

Seja como for, é um dado para reflexão. 
 

IV. 
Finalmente, o caso requer tutela de urgência (CPC, art. 300). 
A matéria é, exclusivamente, de direito e os fatos estão comprovados por documentos. 
Os fundamentos jurídicos revelam, num exame perfunctório próprio desta fase processual, a 

fumaça do bom direito. 
O perigo de demora é concreto e iminente, porquanto irá revolver registros públicos estáveis 

e, por conseguinte, os direitos de centenas de terceiros que possuem imóveis regularmente registrados em Brejinho de 
Nazaré – TO, devendo-se, por hora, manter a situação atual – até porque já consolidada há anos – até o julgamento final 
desta ação. Ao revés, o nefasto implemento do §1º do artigo 11 da Lei Complementar nº 112/2018 trará transtornos de 
toda ordem, quer para o Judiciário das Comarcas de Porto Nacional e Gurupi, quer para o Autor, quer para os munícipes 
de Santa Rita do Tocantins. 

Ademais, o deferimento da tutela de urgência, no caso, não se mostra irreversível. 
Ao revés, assegura o resultado útil do processo e mantém o equilíbrio entre as partes até a 

solução do litígio, sem alterações radicais para nenhuma das partes, assegurando a estabilidade processual até o 
julgamento de mérito.  

Presentes, pois, data vênia, os requisitos da tutela de urgência.   
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V. 
 

PEDIDO. 
 
Por todo o exposto, requer, liminarmente, o deferimento da 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, , pelos fatos e fundamentos jurídicos declinados na causa de pedir.   

 
Requer, ainda, a citação pessoal dos Requeridos nos endereços mencionados, sendo que 

quanto ao Estado do Tocantins deverá ser citado por meio da PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO 
TOCANTINS, com endereço na Praça dos Girassóis, Esplanada das Secretarias, AANE, Palmas – TO, CEP. 77.001-002, 
através do seu Procurador Geral. 

 
Requer, ao final, seja julgado procedente o pedido para declarar a manutenção de todos os 

registros atrelados ao município de Santa Rita do Tocantins – TO na circunscrição da Serventia de Brejinho                       
de Nazaré – TO, municípios pertencentes à mesma Comarca de Porto Nacional, reconhecendo a relação jurídica 
registral entre o município de Santa Rita do Tocantins e a circunscrição notarial e registral de Brejinho de Nazaré – TO,  
pelos fundamentos jurídicos expostos.    

 
Requer, se preciso for, complementar o acervo probatório já existe com outros meios de 

prova permitidos. 
Requer a condenação dos Requeridos aos ônus da sucumbência e honorários.  
 
Dá-se a causa o valor de R$ 1.000,00. 
 
Pede e espera deferimento. 
 
Porto Nacional – TO, 07 de maio de 2018. 
 
 
 
 
 
ROGÉRIO BEZERRA LOPES 
OAB-TO 4193-B 
 
 


