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RELATÓRIO 
 
 

Trata-se de AGRAVO REGIMENTAL EM 
AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EMSA – EMPRESA SUL 
AMERICANA DE MONTAGENS S.A. em face da decisão liminar anexada 
no Evento 34 que INDEFERIU o efeito suspensivo.   

 
A agravante irresignada com a referida decisão 

interpôs o presente Agravo Regimental (EVENTO 41), repisando, em suma, 
os mesmos argumentos lançados no Agravo de Instrumento, quais sejam: - 
inexistência de fumus boni iuris, entendendo que não se aplica ao presente 
caso o artigo 7º da Lei 8.429/92 (improbidade administrativa); - inexistência 
do periculum in mora, nos termos do artigo 12 da Lei 7.347/85, alegando que 
pleito de improbidade administrativa encontra-se prescrito e que o Ministério 
Público ao promover a Ação Civil Pública, com pedido de indisponibilidade 
de bens, deixou de demonstrar que o réu está dilapidando seu patrimônio ou 
efetivando medidas para não ressarcir o erário em caso de derrota na ação; - 
nulidade da decisão proferida em primeiro grau em virtude de que o Juiz de 
Direito que proferiu a decisão liminar, ora objurgada, fora designado para 
atuar junto ao Núcleo de Apoio as Comarcas, e por isso sequer é vinculado a 
3ª Vara da Fazenda Pública de Palmas-TO.  

 
Requer, por fim, a reconsideração da decisão 

vergastada, ou caso assim não entenda, que o agravo regimental seja 
conhecido e provido a fim de que seja reformada a decisão denegatória de 
efeitos suspensivo (EVENTO nº 34), devendo ser concedida a TUTELA 
ANTECIPADA RECURSAL com efeito suspensivo ativo, em sede de 
Relatoria, para que seja IMEDIATAMENTE determinada a suspensão da 
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decisão de 1ª instância objeto do Recurso de Agravo de Instrumento – 
(Documento 58 do EVENTO nº 06) do Processo nº 0030507-
87.2014.827.2729 / Ação Civil Pública – ACP – originariamente em trâmite 
na 3ª Vara da Fazenda e Registros Públicos da Comarca de Palmas-TO.  

 
Retornaram os autos conclusos. 
 
É o relatório. 
 
VOTO  
 
- NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRO 
GRAU – INCOMPETÊNCIA DO JUIZ DE 
DIREITO DESIGNADO POR PORTARIA – 
ATO VINCULADO - AUXÍLIO NOS 
PROCESSOS CONCLUSOS PARA SENTENÇA 
- NÚCLEO DE APOIO AS COMARCAS 
NACOM) – METAS DO CONSELHO 
NACIONAL DE JUSTIÇA.   
 
A agravante reafirma em sede deste agravo 

regimental a questão da atuação do magistrado perante a 3ª Vara da Fazenda 
Pública da Comarca de Palmas, requerendo a nulidade da decisão, ora 
objurgada.  Diz a agravante, verbis:  

 
“Como dito anteriormente, a ação de origem fora 
distribuída à 3ª Vara de Fazenda Pública da 
Comarca de Palmas-TO, cuja titularidade é 
exercida pelo i. magistrado Dr. Frederico Paiva 
Bandeira de Souza, nomeado para responder por 
aquele Juízo pela Portaria nº 332/2012 de 
30/05/2012. Por outro lado, o Juiz responsável pela 
decisão liminar objeto deste recurso de Agravo de 
Instrumento (Dr. Manuel de Faria Reis Neto), é 
vinculado ao NACOM – Núcleo de Apoio às 
Comarcas. Referido órgão foi criado através da 
Resolução n º 2 de 22/02/2013.” (grifo nosso). 
 



  
 
 
 
 
 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
GABINETE DO DESEMBARGADOR 

MOURA FILHO 
 
(continuação relatório e voto AgRg no AI nº 0008626-59.2015.827.0000) 

  III 

Apesar da tese suscitada pela agravante, adotei na 
decisão, ora objurgada, o posicionamento no sentido de que os Juízes de 
Direito foram investidos de forma escorreita na função de Auxiliar pelo 
NACOM, verbis:   

“Anoto que desde a vacância da 3ª Vara da 
Fazenda e Registros Públicos de Palmas, com a 
promoção do Des. Helvécio Maia, ela ainda não foi 
provida, estando respondendo pela referida vara 
juízes substitutos ou juízes membros do NACOM, 
como o prolator da decisão agravada, que se 
encontra legalmente investido na função de Juiz de 
Direito Auxiliar do Núcleo de Auxílio às Comarcas 
– NACOM, conforme se infere da Portaria nº 
1016/2015, publicada no Diário da Justiça 
Eletrônico nº 3543, que circulou em 18/03/2015.” 
(grifo nosso).   
 
Realmente, no presente caso, não se discute que o 

Juiz Manuel de Faria Reis Neto, é um juiz de carreira, percorreu todos os 
requisitos de investiduras exigidos pela Carta Política, portanto, detém a 
competência exigida no comando constitucional.  

 
Também vale ressaltar que os juízes convocados 

para integrarem o NACOM (Núcleo de Apoio às Comarcas), criado pela  
INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 1, DE 30 DE JANEIRO DE 2014, tem 
ampla atuação no âmbito do 1º grau de jurisdição, realizam os serviços 
visando proporcionar maior celeridade processual e auxiliam no cumprimento 
das metas traçadas pelo Conselho Nacional de Justiça, sem que haja ofensa ao 
princípio do juiz natural.    

 
Observa-se ainda que o artigo 2º, § 2º, da Instrução 

Normativa diz:  
 
“A atuação do NACOM, na área jurisdicional, será 
direcionada, preferencialmente, às demandas 
repetitivas ou àquelas consideradas metas 
prioritárias pelo Conselho Nacional de Justiça - 
CNJ.”  
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§ 2º São metas do CNJ aquelas definidas pelo 
referido órgão para a Justiça Estadual de primeiro 
grau.” (grifo nosso). 
 
Inclusive a META 4 do CNJ visa priorizar o 

julgamento dos processos relativos à corrupção e à improbidade 
administrativa no âmbito do STJ, da Justiça Federal, da Justiça Estadual e  
da Justiça Militar da União e dos Estados e identificar e julgar até 31/12/2015, 
na Justiça Estadual, pelo menos 70% das ações de improbidade 
administrativa e das ações penais relacionadas a crimes contra a 
administração pública distribuídas até 31/12/2012;   

 
Assim, diante do sistema estabelecido pelo CNJ, 

resta evidente que o Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins  ao 
estabelecer o Núcleo de Apoio as Comarcas, deu ênfase ao cumprimento da 
metas estabelecidas, e por óbvio, fazem parte deste Núcleo os juízes 
componentes da estrutura funcional do Judiciário tocantinense, de mesma 
entrância, e que não foram convocados para atuarem em único processo, mas 
sim para dar efetivo cumprimento às metas estabelecidas pelo CNJ. 
Notadamente no caso da Ação Civil Pública que trata de ressarcimento ao 
erário público por ato de improbidade administrativa.  

 
Contudo, analisando detidamente os autos, verifiquei 

que a Portaria nº 1016/2015, publicada no Diário da Justiça Eletrônico nº 
3543, que circulou em 18/03/2015, autorizou a atuação do Núcleo de Apoio 
às Comarcas para, em regime de mutirão, auxiliar no julgamento de processos 
conclusos para sentenças, senão vejamos:  

 
Art. 1º Fica autorizada a atuação do Núcleo de 
Apoio às Comarcas para, em regime de mutirão, 
auxiliar no julgamento de processos conclusos 
para sentenças, referentes às Metas do Conselho 
Nacional de Justiça da 3ª Vara dos Feitos das 
Fazendas e Registros Públicos da Comarca de 
Palmas no período de 1º de abril a 30 de junho de 
2015.  
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Art. 2º São designados os Juízes Océlio Nobre da 
Silva, Manuel de Faria Reis Neto, Jordam Jardim 
e Rodrigo da Silva Perez Araújo para, sem prejuízo 
de suas funções, auxiliarem na realização dos 
trabalhos de que trata o art. 1º desta Portaria. 
(grifo nosso). 
 
Ora, a Portaria nº 1016, de 17 de março de 2015, 

do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, publicada no 
Diário Eletrônico de 18 de março do mesmo ano, foi taxativa ao designar os 
Juízes de Direito componentes do Núcleo de Apoio para prestar auxílio à 3ª 
Vara da Fazenda Pública desta Capital, no período de 1º de abril a 30 de 
junho de 2015, apenas no julgamento dos processos conclusos para sentença. 

 
Com efeito, os atos da "Administração da Justiça" 

também são vinculados, e devem observância estrita ao princípio da 
legalidade. Se a Portaria emanada do Presidente do Tribunal de Justiça 
delimitou a atuação dos magistrados, ou seja, demonstrou a motivação 
apenas para auxiliarem no julgamento dos processos conclusos para sentença, 
não há margem de discricionariedade para a atuação, em outras palavras, os 
magistrados designados somente podem atuar nos processos conclusos para 
sentença.   

 
Do escólio de Maria Sylvia Zanella di Pietro, a 

propósito, extrai-se:  
 
“Entendemos que a motivação é, em regra, 
necessária, seja para os atos vinculados, seja para 
os atos discricionários, pois constitui garantia de 
legalidade, que tanto diz respeito ao interessado 
como à própria Administração Pública; a 
motivação é que permite a verificação, a qualquer 
momento, da legalidade do ato até mesmo pelos 
demais Poderes do Estado.” (Direito 
Administrativo. 13. ed. São Paulo: Atlas, 2001. p. 
195)  
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Hely Lopes Meirelles perfilha o mesmo 
entendimento:  

 
“Portanto, na atuação vinculada ou na 
discricionária, o agente da Administração, ao 
praticar o ato, fica na obrigação de justificar a 
existência do motivo, sem o quê o ato será inválido 
ou, pelo menos, invalidável, por ausência de 
motivação.” (Direito Administrativo Brasileiro. 35. 
ed. atual. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 157) 
 
Portanto, mesmo entendendo que a jurisprudência 

moderna do Colendo Superior Tribunal vem consolidando o posicionamento 
no sentido de flexibilizar os princípios da identidade física do juiz e do juiz 
natural, visando dar maior ênfase a efetividade e a agilidade na prestação 
jurisdicional, verifico que no presente caso, a decisão, ora objurgada, foi 
proferida por Juiz de Direito que não detinha competência para praticar 
quaisquer atos processuais diversos de sentença, e caso praticado o ato, 
logicamente, estaria eivado de nulidade. Destaco, outrossim, que nenhum dos 
componentes do NACOM são substitutos automáticos da 3ª Vara da Fazenda 
Pública da Comarca de Palmas-TO. 

 
Ademais, pelo exame dos autos originários, 

constata-se que no Evento 02 aparece a seguinte descrição “Conclusão para 
ato diverso de sentença”, em 21/11/2014. Posteriormente, em 09/02/2015, 
novamente o processo foi movimentado com a mesma descrição. 

 
O magistrado Dr. Frederico Paiva, que responde pela 

3ª Vara da Fazenda Pública, por força da Portaria nº 332/2012 – DJE nº 2884 
de 30/05/2012, proferiu em 16/04/2015, despacho anexado no Evento 04, 
determinando a remessa dos autos ao Procurador Geral de Justiça, para que 
ratificasse os termos da inicial, no prazo de 10 (dez) dias e assumisse o pólo 
ativo da ação, em virtude de figurar como autoridade reclamada o Governador 
do Estado do Tocantins. 

 
Em 04 de maio de 2015, o Juiz de Direito Frederico 

Paiva, profere outro despacho ANEXADO NO EVENTO 05, tornando sem 
efeito a remessa dos autos ao Procurador Geral de Justiça, em virtude de que 
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os Promotores de Justiça receberam delegação para atuarem, conforme ATO 
Nº 060/2015. 

 
Posteriormente, em 10 de junho de 2015, sobreveio 

a decisão, ora objurgada, proferida por um Juiz de Direito integrante do 
Núcleo de Apoio as Comarcas.  

 
Ademais, nos autos não há qualquer ato 

demonstrando a ocorrência das ressalvas na parte final do artigo 132 do 
Código de Processo Civil a impossibilitar o magistrado que responde pela 3ª 
Vara da Fazenda Pública de proferir a decisão liminar. Ademais, mesmo com 
a justificativa, de que o Juiz de Direito que proferiu a decisão estava 
prestando auxílio naquele juízo, não resta autorizada a inobservância ao 
dispositivo legal em comento.  

 
Destarte, não restando afastado por qualquer motivo 

o Juiz que responde pela referida Vara, tendo sido substituído apenas no ato 
de decisão, deve ser decretada a nulidade desta, em vista do princípio da 
identidade física do juiz. A propósito, elucidativa a lição de Antônio Carlos 
Marcato:  

 
“O princípio da identidade física do juiz atende ao 
interesse público, pois destinado a conferir maior 
eficiência ao julgamento, possibilitando seja a 
sentença proferida por quem, em tese, reúne 
melhores condições para fazê-lo. Em razão disso, 
sua violação implica nulidade absoluta. Nem 
mesmo se verifica a possibilidade de incidência do 
princípio da instrumentalidade das formas, pois 
não há como considerar inexistente o prejuízo.” (in 
Código de Processo Civil Interpretado, nota ao art. 
132, item 3, pág. 369). 
 
Diante deste quadro processual a decisão que deferiu 

parcialmente a liminar proferida em 10/06/2015, encontra-se eivada de 
nulidade, posto que o Juiz de Direito Auxiliar do NACOM, não figura como 
substituto legal do Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública, restando inclusive 
contrariada a designação expressa do Presidente deste Sodalício que regulou a 
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atuação por meio da Portaria nº 1016/2015.  Sendo assim, a prolação da 
decisão, pelo Juiz Auxiliar do NACOM, se deu irregularmente, 
principalmente porque inexiste, nos autos, qualquer justificativa para que 
pudesse ele arvorar-se em substituto da 3ª Vara da Fazenda, notadamente ante 
a existência de designação diversa firmada pelo Presidente deste Tribunal.    

 
Neste cenário, é possível concluir que o ato praticado 

pelo Juiz MANUEL DE FARIA REIS NETO relativamente à DECISÃO 
proferida nos autos do processo em questão é nulo, uma vez que exorbita dos 
poderes a ele outorgados através da Portaria nº 1016/2015, não podendo, pois, 
surtir quaisquer efeitos, afrontando assim ao princípio do juiz natural e à 
segurança jurídica, já que não dispunha ele de competência funcional para 
prolação de decisão no âmbito do Juízo da 3ª Vara dos Feitos das Fazendas e 
Registros Públicos da Comarca de Palmas.  

 
É importante destacar que o princípio do juiz natural, 

elemento inafastável do devido processo legal, assegura ao jurisdicionado que 
“ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade 
competente” (CRFB/88, art. 5º, LIII), sendo ele uma garantia do conhecimento 
prévio daquele que julgará o processo, revestindo tal juiz em jurisdição 
competente para a matéria específica do caso. 

 
Vale frisar que não se trata de excesso de 

formalismo, vez que a observância rigorosa das normas relativas à 
substituição de juízes tem por finalidade a preservação da imparcialidade nas 
decisões judiciais.  

 
Assim, mesmo tendo convicção que as Varas das 

Fazendas Públicas se encontram inseridas no contexto atingido pelo 
NÚCLEO DE APOIO AS COMARCAS, e compreendedo a necessidade de 
designação de outros magistrados para agilizar os processos, notadamente os 
que tratam de IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, com vistas ao 
cumprimento determinado pela EC 45/2004 (duração razóavel dos processos) 
e das METAS estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça, entendo que 
no presente caso ocorreu nulidade na decisão de primeiro grau, posto que 
proferida por Juiz incompetente para a prática do ato processual, o que sem 
sombra de dúvida gera prejuízo as partes envolvidas no processo.   
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Ante o exposto, conheço do recurso de agravo 
regimental por presentes os requisitos de admissibilidade, e DOU-LHE 
PROVIMENTO, para cassar a decisão de primeiro grau (Evento 06 dos 
autos originários), determinando o prosseguimento do processo. 

 
Torno sem efeito a decisão proferida neste agravo de 

instrumento, anexada no Evento 34. 
 
É o meu voto que submeto à apreciação dos ilustres 

Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da 2ª Câmara Cível 
deste Egrégio Tribunal. 

 
Palmas-TO, 22 de  Julho  de 2015. 
 
 
Juiz NELSON COELHO FILHO 

              Relator – em substituição 
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