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, Ação
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'BRASILIA
ReqUer~do,

, : 2004.01.1.058024-4
: REIVINDICATORIA /.
:TERRACAP COMPANHIA IMOBILIARIADE

:VANDERL:EIAVIEIRAGOMESRODRIGUES e outros
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, . ACOMPANHIAIMOBILIÁRIADEBRASÍLIA.- TERRACA.{?
fez.distribuir, em 17106/2004, perante a. 33 )Vata de Fazendà Pública,pedidq
REIVINDICATÓRIO em desfavor de JANAÍNA PEREIRA BRA.zj(excluída da
lidê à fi.587), ,WANDERL)31A VIEIRA GOMES e VALDEMEROSA
RODRIGUES (marido deWanderléia, incluído àsfis. 594 e 596, e cit'ado à fi.
~13).' . -

, A autora alega -ser legítim~ proprietária do lote de -800m2,
" conheCido por'fração ideal 'nO3,localizado'lla.Quadra 3 do Condomínio Sqlar de

Brasília, lôcalizádo no imóvel Taboquinha,desmembrádo domurticípiode
Luziânia-GO e incorporado ao" Distrito Federal, em terras desapropriadas,
pertencendoatuahnente ao patrimônio da 'Terracap, ..tudo c_ônforme.documentos
que acoD;lpanhar~m'a inicial, quais sejam: situação fundiária (fi. 09), planta Sicad

, (fi. 10)e títulos de propriedade (fls. 11/15). . , . . , '
, Informa que a síndica do Condomínio Solar de Brasília impediu que ,

< fiscais da Terracap' entrassem no condomínio para efetuar o levantamento
topográfico da área~ ".'

Afirma ~queas rés ocupam irregularmente a área acima identificada
, "em evidente ato de má:fé, sem qualquer título que Justifique o seu procedimentoe.
se~ autorização oupérrnissãodalegítimaproprietárfa" (fi. (3). '

Acrescenta. que os réus o~upam' de forma irregular e injusta terra
pública de propriedade da autora, sem qualquer autori:zação ou contraprestação
pecuniária, fazendo-se necessária a imediata r~st,ituição.do imóvel sem que lhe seja'
reconhecido o direito a indenização ou retenção~'

, Requer a antecipação da tut~la para que lhe seja restituída a,poss,e
sobre párte', da área .objeto da Matrícula nO 56.909 do 2° Ofício de ,Registro de
Imóveis do Disttito Federal, irregularmente ocupada pelos réus, cuja 'denominação
de fato é/lote de 800 m2 nü Condomínio Solar de Brasília, Quadra 3, fração Ídeal
nO3, Lago Sul, Brasília/DF, livre e desocupado, imitindo-a na posse. . '
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, '. Termo .de audiência às fis.746/750, onde foram resolvidas as
questõesprelim~nar~s, cuj~ deCisão f~i'atacada emagravb retido (fl.749):
. . Int~madas as partes para, se manifestarem se têm ..interesse na

produção da prov~,técnica, a.autora informa não desnecessidade da rêferid~ prova,
e os réus pedem a suspensão do processo por 12 meses. /

Indeferido n pedido de suspensão à fi. 791 ~quando .entãÇ>bs autos
vieram conclusos. "

, 7'20.

É o breve relatórjó. Decido.'

\

, '. ,
Poder Judiciário.da Uriiãor Folha N°
Tribunal de Justiçà'do Distrito Federal e Territórios < ~ f; I

/va,ra de Meio Ambiente Dese~v. ~rbano'e Fundiario d~ Distdto Fede.ral ~/

Ao final, requer seja Julgado procedente o pedIdo para c'onde~os ...
réus, a devolverem à autora ,0.imóvel'reivindicado,destituído' de,$euspertences.

\' iA inicial foi irtstruída com osdbcumentos defls: 08/18.'
Guia de custas recolhidaS à fi. 19. '
D~idamente citados, os réus ~pr~sentarall,1cont~st~ção àstls.38/73

e às fls. 614/p44,corndocumentos de fis. 74/554 e 645/664. " '. '
'. 'Em prelimInares,' os réus 's~scitaram-carência de ação poriÍão (

individualização da ár~a reivlndh~ada, e a ,extinção do feito sem 'julgamento de'
"mérito, tendÇ)em vista a incidência do art. 92~ do Código de'Procêsso C'ivil.
',Alegam quea'aútora nãô poderia'ajuizar ~'.reívindicatoria,pois á sentença

-proferida nos autos de Manúfenção ciePosse n° 61.099/97, confirmada em,'gr~ude
apelação, manteve o Condomínio Solar dé 'Btasília hapçsse da área, onde se
'eJ;lcontrao partelámento do solüdo aludidp condomínio .

. , , No mérito, os' réus diz~,mquesão condôminos do 'Condomínio
Solar de Brasília; o qual, é proprietáriq de duas gíeba~ ,de terras,ambaá locali?;adas,

"emcornúri:1,na Fazenda Taboquinha; unia área de 52,hectãres, conforme~Matrícula
nOR.4/34.741, do 2° R:Ldo, Distrito F~dêral,'e outra área de 22 hectares, ,68.ares,

, 23 centiares, conforme Matrí~ula n° R.3/4J .795 do 2° R.I. dd.Distrito Federal.
. . Informam que a 'desapropriaç'ãó da Fazenda Taboquinha foi de

apenas 202 alqueires, sendo que ,os\mais' de 1.498 heCtares são de domínio
particular, onde se insere o' Condomínio Solar de Brasília. ' !

Diante do princípio da even~ualidade, caso. acolhido o pedido 4a
autora, os réus pedem irtdenizaç'ão' por benfeitorias realizadas na área, ,ou seja, uma
casa d~ 322,80m2,já que exercem posse justa e de boa fé no .lote, com base em

, decisões judiciais. Requerem, ainda aplicação dos .arts. 1.2~8, 'S 4° .e 5° e 1.225,.. - -.' \

ambos, do Código Civil, como solução dá lide, dando direito de preferência aos
re,us na aquisição do bem objeto da lide.'

. Êxcluída da lide Janaína Pereira Braz, à fl. 587.
Réplica às fls. 667/670.
À fi.704,' decisão declinat6ria da competência para a Vara do Meio

Ambiente, Desenvolvhnento Urbano .e Fundiário do Distrito FederaL
Deferida a produção pericial. pretendida pela parte requerida, à fi.
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Tri,bunal de ,Jllstiça do, Distrito, Fedérale:Territótios
Vâra~le Mei"oAmbiente Desenv. Urbà~oe Ftindiario do Distrito Federal

í.Julga'mento AnteCipa~o~
" _,,- -" ...), I

. ' 'O pr()cesso Gol11Porta julgamento no e~ta~o em que: se ,encontrei, ,
, 'porqmmt(). há nos autos eIemeflto,~'de prova documenÜü' suficientes para l6rmar o,
'''',('''',, """,,'-., .', ""," " , '

",convencimentp 'do julgador. ~Ademais,,'as p?rtes abriram mão da iniciâtiva
, probatóriâ.Aplica~se, portanto, Qait. 330,do CPC.

. "-, ','" , '"

,',
'\ ,,'tI. 'Pteliminar~s., ,

, ' .C~nsider~nd'o que, este juí~o' apredou, em audiência {fls. 746/750),
,preljmin~res argüidas,'jndusive,tendo ~ido..interposto agravo retido contra a

.ciecis'ão,passo'ao exame;domei'itodaÍide;, '
, '" ,", -'0'- i .i ,.

III~ lVÍérito~

, ' , ,Todo pleito ~eivindicàtório depende 'da comprovação da.
"""propried~pe dá áÍ;ea ,reivindicada.e da prova dá poss,ei.njusta exe~cidapelo réu ,,~,

'(sobre o imóvéLÉ o que se depreende do dispostp no art., 1.228-do d.'CiviL " , '
, ' ' , '~S"be~se queatran,sferênciq'deuJ]l imóVelse dá mediànte ,o registro

, do' título translativo no' R~gistro, de 'Imóveis;' sendo 'proprietário "O, -adquirente'
constante dámatfícul'ldo imovel, até que serégistte novo título ttanslativo"Qu que

"~e deçrete'a invalidade do registro qu seu cancelamento, por meio de açãóprópria."
, " 'Pois bem. Aautoraapresêríta:'como,prova daprop'riedade 'do
,terreno de 8QOm2, ocupadO pel()s" (éu~; ;e,conhecido, informalmente po~ ;fr€lção
ideáln° 3, localizado na quadra 3 do Condomínio Solar deJ3rasília, â matdcllla:n°
56~909.slo2° R;Ldp'Distrito Federal; juntada 'à fl. 15. ' .

", ", .' ..' Da referida rpqtrícula,consta a autor~ comopropriétária de uma
.gleba de: terras com'área, de 202 '(duzentos e dois) alqueir~s geométricos há
Fazenda Tqboquinha, no perímetr~ do Distt-iíp Federal- R.1/56;'909. .' .

.,," . " \Aahtora, ain<:l&como prova da 'sua propriedade, junta situ'ação
,fundiáría. da área dehomínada Condomínio.' Solárde Brasília (f). 09.); 'a planta
stCAD (fi. lQ)eà escritura de' desapropriação amigável~que transferiu 576,42 '
'alqueires "tnais ou mer,zos" (fi; 11') do imóvel Taboquinha, antés dépropriedadede'

.,'Brair Moreira, e outros para o Estado de Goiás (fls. 11/13). ",',
, Quanto à área ocupada, osTélls não contestam o fatp de que ocupam

área de SOO'm2, conhecida por Jraç,ão ideal nO 3, localizadaha q!1a~ra 3 do'
"Condoniínio S01ac de Brasília. A propósito, dizem que são condôminos do

CondomíniO Solárde Brasília, á quem pertence à área em litígio:' (:'
'Aliás, sustentam',' que o, CQndorrlínio Solar de" Brasília' é ' o'

proprietário <teduas glebas de terras, ambas localizadas, eÍIl comum, na ,Fazenda
'Taboquinha; uma ár~á de '52 hectares,' 'conforme'MatfÍculano R.4/34.741, <lo '

, Cartório do 2~ R.I. do bistrito Federal, e outra área ,de 22hectares,/68 'ares, 23 .
'cent1áres; conforme'Matrkula: nO R.3/41. i95'doCart6rio do 2° R.l.' do Distrito .
,:Federal. .

, , ,InclilldonaPauta: 22/11/2011, ' 3/8, ' ,','
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'PoderJÚdiCiáriod~união '
TribUna,1de Justiça .do Distrito Federal:e Territórios
Vara de MeioAmbiente Desenv, Urbano e Fundiariodó Distrito Federal

~.
F••...O!.h.•.'.a.....•'..N....•.O.'., /.. . \ .

. .' . . .. .' .
'.. - -: ..

Portanto, não há dúvida alguma no sentido .de que. os réus estão a
ocupar área de terras que pertence à autora.

. Então, nemsepodealegar.evenim~!, tolerância do poder público na
ocupação de 'terras de ..sua .'proprie4ade,.éomo fator capaz -de, conduzir ao
perdimento da posse advinda .do direito de propriedade. .

. Isso porque os atos de peimissãoe toleranciadopoder. público em
rdação. aos seús imóv~is .não induzem posse., ,e sua d~tenção, 'sem a anuência da
Administração, , é, de ser .presllmidamª~fé,nãogerando,portanto, direito à
ilidertizaçãopelasb~nfeitbrias porventura realizadas. Considera-se injusta a posse
que contrariai o domínio, hãQ sendo asseghradoao possuidor direito de retenção
sobre eventuais benfeitorias, na medidaenl que ausente a bO(i-fé. .

Como se. vê" não se pode -alegar, aqui, .nem mesmo, a boa-fé dos
n~us.

'.

_.C'

Com isso, não existe causa jurídica à embasar o fato jurídico da
posse aos réus. Lado outro, está ,provado o .direito. subjetivo de titularidade da

'própriedade d'o imóvel vindicado a favor da TERRACAP. , / -
Assim, há. de ser provido opediçlo reiviQdicatório eis que

, plenamente comprovado.o'domínio que confere ao proprietário doimóvd o direito
de usar, gozar, dispor e de t~~vê-Iodo 'poâer de quem quer que injustamente o
,possua (art. L228/CC)., '

No casovertente autor e réus se encontram em situações júrídicas
que, em relação à coisa demandada, conduzem osentenciante ao reconhecimento
,do pedido' iniciaÍ, cOllsolidandoem nome do' titular todos os atributos inerentes ao
,domínio: uso, gozo e disposição. ' ' .' '

Dessa form~,procedeapretensão ,reivindicatória postulad~, sendo
indevida qu'alquer indenização em relação a ~enfeitoriasev~ntualmente existentes

,~no imóvel. Isso' porque ao possuidor de boa-fé é 'asseguràdo o. dirêito' de
indenização pelas benfeitorias necessárias e Úteis, bem como o direito de retenção
por seuvalo~.Quanto às voluptuárias, poderão ser levantadas sem detrimento da
'toisà. Já ao possuidor de .má-fé, somente as benfeitorias ,necessárias serão
ressarcidas, exCluindo o direito .,'de retenção pela importância' destas e o,
levantamento das voluptuárias.
, , Cabe .áqui lima reflexão da boa-fé sob a perspectiva subjetiva, ou

seja; a crença' de que a parte procede com lealdade, i é, com a certeza do próprio
,direito. Logo, será de boa-fé aqude que:tiver a' crença de que' age conforme o
direito. É bem verdade' que.o justo título presume a boa:"fé, porém não se pode
afirmar que a falta doiít~lo a 'embasar direito subjetivo dos réus conduz
necessariamente' a sua má-fé.

Deve-se então examinar a situação:de fato retratada nestes autôs,'
para dela extrair, na subjetividade da ocupação,oanimus do pos~uidor, se de. boa

- ou de má-fé.

Incluído na Pauta: 22/11/2011 . 5/8
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'Poder.Judiciário da União ' " Folha N°
Trib'unal,de Justiça do Distrito Federa'l e TerritÓrios ' ~
Vara d,e~eio Ambiente Desenv. Urbano e Fundiario do Distrito Federal: •. "'. './' ..•, r
.. ~á restou considerado, n~~in~!g~tement()s de fato .Bye l

~rmitam concl{:ÜL.p~osse de boa-fé, quando 'os réus tinham conhecimento de. ,
qu~ não possuíam qualquer título com o qual' pudessem contrapor ao ,domínio da
autora.

f ",..

A1.i~s,a próPria Consti~uição Federal, em.c seu art;' 183,' S2°,
estabel~cequeos .bens~públicos são insuscetíveis, de,aqúisiçãopor usú.capi~o"
cirçunstânCiaqqe assini faz concluir que:apart~ ré' sell1presóube' ques\la -ocupaçaQ'
sempre foi, áp~Ilastolerada, 'de 'mod~)' que na extrema prepariedade de que se ..
revestiu, jamais poderia'!ransmudar em propriedàde .ení face' dá,veda£ão
constitucional. ' ' . '~. ' ,
, Mas' ,n~o éexces~o lembrar ,que a regra-da' indenização rQr
benfeitorias, ouo direito. de retenção, ou 'ode levantamento, somente se aplica às '
;relaçõês privadas, dado ao sentido de proteção c6nferid~ ao possuidor que submet~
á coisa abandonada pelopropfi~tárioa ul1}.determinadousóousubmissão coma
qual,'extrai dela a '.respectiva, fynção s~ci~l. Afinal, não poderia o proprietário
omisso,' no momento que' a P9testa~ividade Jhe Tec~mendasse,recuperar a êoisa
. com. os acréscimos feitos sob ..esforços 'do possuidor, de modo a enriqüecer .•se
irriotivadame~te à custa alheia. /, . ' , ,

No que tange, ao imóvel objeto do pedido' destes autos, tal solu9ão
prlvatísticá não tem aplicação., . .' _ .

Afinal, os bens, públicos têm função social diferenciada daquela que
se dá aos :Qensprivados. Os 'bens públicos,. especialmente os bens' imóveIS, assim o
,são desde o domínio primitivo 'advindocoll1 o direito de conquista e a.colortização
porttiguesa.Essesbens imóveis sempre foram públicos"e, paulatinamente, fóram e

" \'" , I ."

ainda estão sendo transferidos ,ao dominio privado~ Todavia, mesmo quando
.transfet;ldosaos partiçulares, em face da relativizaçãó cada' vezrllais' acentuada do
direjto de propriedacie,'sobressaern deveres para os proprietários pfivadoS,de dar à
coisa imóvel alguma finaliqade social CÍlle justifique (~domínio,' sob pena de os
perderem por usucapião, mediante regras cada vez mais. brandas. -- '

" .i Tratando-se de bens públicos, a sua função social deve ser vista de
modo diferenciado da que se exige quanto aos bens prívàdos. Ábs bens públicos a
sua finalidade ''gocial não é 'necessariamente condizente com uma exploração
econômica ou utilização~fetivapara: qualquer fim. A função sodal dos, bens
. públicos se manifesta pelo simples 'propósitoestratégi~o de :conservá-Ios' como
"estoque" parà,em momento apropriado esegundpdiretrizes políticas do Estado,
dar-lhe <uma destinação qualquer,' seja transferindo-o~ào donÜnioprivado no
atendimento a programasespec1ficos, ou na utilização <para alguma 'atividade
tipicamente pública. . ' ' ,

", Dai porque não, se pode subjlJgar esses bens públicos ao mesmo
regime à' que estão sujeitos os -bens privados,.até porque o Estado não pode 'ser,

, op.ipresente.'na ocúpaçã9de fato de extensas áreas pública~ ecoin isso impediras
ponstantesocupações de fato, de modo que assim suas terras se conservem~ ,

(
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obstante as

PodérJudiciário da 'união
Tribunal de Justiça do DisJritá Federal é Territóriõs
Vara de Meio Arripiente Desenv. Urbano e Fundiario do 'o istrito Federal"

reservadas para utilizaçãoftitura na finitude dos beh~ naturais, não
infinitas necessidades humanas .. :-- '

Portanto, avertentefinalísticae social que o prec~ito.constitucional
reserVa àposse quanto a B~ns pri'vados não. é a mesma que se pretendeu conferir ao
patrimônio imobiliário público,tanto que ~xpressamente adyerteo ~2° dôart. 183
da:C~ Federálque {)Sbenspú1;>licos nã~são passíveisdeaqúisição por usucapião,
drcunstância: que nãose'rêpete 'quanto aos bens privados. .

Nessa linha' de ~idéiasé perf{(Ítamente justifiqável a conclusão que
aponta a ocupação prolongada de terrenQspublic()s, como mero ato de tolerância,
eisque jallláis poderá cgnvolar em propriedade por. prescrição aquisÍtiva.

. O conceito de possejusta.,somente se apliea' aosbeQs'priyados:, e
quanto a eles' aplicam-se as soluções dqs arts. 1.219 e 1.220 para compensar as
benfeitodasêrigidas pelo possuidor' de. boa ou de má-fé, 'para que >assim. o

> proprietá~io"ao recuperar a coisa, não venha experimentar enriquecimento injusto.
'Mas o conceito de poss'ejusta não se aplica aos I hehspúblicos,

porquanto'pelanatuteza e fim social a que :se presta.m, jamais poderão ser
incorporaqos ao domínio privado por usucapião e,' assim, não 'se po~e reQ()nhe.cer
, boa-fé a quem osocupeserp título ou permissão estatal expressa. Logo, se são
ocupantes a quem não se reconhece boa~fé, por exclusão, ê numa'concepção
, jurídica, são ocupantes que estão namesma similitude dos p.ossuidôresde ~á-fée,
por isso, não fazem jus àindynização, à retenção ou levantarpento. :"

(Aliás; nem mesmo a sentenç(i proferida ria Manutenção deP6sseno
61.099/97, confirmada em grau de apelação, que manteve'o Condomínio Solar de
Brasília na posse da área, onde se enç6lltrao parcelamento do solo. do' aludido
. 'eo~domínio, induz a boa fé dos réus - condôminos.

Isso porque, não ficam ,acobertados pela autoridade da, coisa
julgada"os motivos que levaram ojuiz a decidir:, Continuam, portanto, passíveis de
ser objetode.disciIssão, .em outros processos posteriores~ '

Ou seja, aind,! que o juiz da 4a Vara da Fazerida Pública, ao proferir
a referida sentença, .se manifestou no sentido de que o adquirente' de/ lote em
condomínio irregular, conhecedor desta .condição, não seja comprador de má fe,
isso não 'conduz a boa fé absoluta.,. incontestável dos condôminos. \. ,

..'

(

c

"

Na 'derradeira consideração que' se faz com as razÕes de decidir,
.reporta-se à a,firmação dos réus quando disseralT! que fiZeram investimentos no
terreno. Contudo,. nenhuma diferença faz que esses dispêndios,com benfeitorias
s_ejam .elevados _ou diminutos, ,porquanto prepondera em qualquer circunstância a
contingência de se preservar o patrimôn.io público livre de embaraços, como p são
asocupaç5es não autorizadas por atos administrativo.s válidos e legítimos.
. . Por fim, quanto à aplicação do artigo 1.228, S~.4°, e 5° do Código

Civil, nota-se que o legislador pretendeu criar com essa norma um instrumento de
socialização da propri~dade, previsto para' aquelas situações em que. o descaso do

Incluído na Pauta:' 22/11/2011 7/8
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Este serviço não dispensa o uso dos instrumentos oficiais de comunicação
para produção de efeitos legais. As informações são disponibilizadas no
momento e na forma em que são inseridas na base de dados pelos
serventuários dos órgãos judiciários. Na consulta pelo nome das partes,
pode ocorrer a existência de homônimos.

COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE

Orgão:

Processo:

Assunto:

Origem:

Apelante(s) :

Advogado:

Apelado(s) :

Advogado:

Relator:

Revisor:

4a Turma Civel (Palácio da Justiça - Térreo)

APC 2004 01 1 058024-4
0015817-96.2004.807.0001 (Res.65 - CNJ)

Meio Ambiente

VARA DE MEIO AMBIENTE DESENV. URBANO E
FUNDIARIO DO DF - BRASILIA - 20040110580244
- REIVINDICATORIA, (3a VFP/DF) (5a VFP/DF)
108592-6/04

VANDERLEIA VIEIRA GOMES RODRIGUES E OUTRO
(S)
MÁRIO GILBERTO DE OLIVEIRA

TERRACAP
BRASíLIA

LEONARDO JOSÉ MARTINS MENDES

Des. ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS

Des. ANTONINHO LOPES

Notas Taquigráficas

Andamentos

Receba gratuitamente os andamentos processuais, clicando aqui

Data/Hora

13/06/2012
15:12:15

Andamento

JULGAMENTO

Espécie: Apelação Cível
Apelante(s): VANDERLEIA VIEIRA GOMES RODRIGUES
Apelado(s): TERRACAP - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE
BRASíLIA
Relator: Des. ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Revisor: Des. ANTONINHO LOPES
10 Vogal: Des. CRUZ MACEDO
Decisão: NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO RETIDO E
DAR PROVIMENTO AO APELO, ACOLHENDO A
PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR,
UNÂNIME
Sessão: 21/2012 Ordinária
DISPONIBILIZAÇÃO DE PAUTA DE JULGAMENTO

http://~idf19.~idft ..ius.br/cgi-bin/~icgil ?NXTPGM=plhtm102&... 13/06/2012



TJDFT - Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Tem... Página 2 de 3

01/06/2012
12:23:54

30/05/2012
16:44:39

30/04/2012
18:51:57

30/04/2012
18:08:00

03/04/2012
16:16:42

03/04/2012
15:39:02

03/04/2012
15:21:14

01/02/2012
18:53:55

01/02/2012
17:43:59

01/02/2012
16:19:04

Data Sessão: 13/06/2012
No. Sessão: 21/2012
Tipo Sessão: Ordinária
Publicado no DJ às fls. 153/171

AGUARDANDO PUBLICAÇÃO DE PAUTA

Sessão: 21/2012 Ordinária

RECEBIMENTO

Remetente: ANTONINHO LOPES
Número / Ano / Remetente do lote: 4672/2012 - 4a
TURMA CIVEl

DEVOlUÇÃO PARA PAUTA

Destinatário: 4a TURMA CIVEl
Número / Ano / Remetente do lote: 349/2012 -
ANTONINHO LOPES

CONCLUSÃO REVISOR

Magistrado: Des. ANTONINHO LOPES
Número / Ano / Remetente do lote: 3574/2012 - 4a
TURMA CIVEl

RECEBIMENTO

Remetente: ARNOlDO CAMANHO DE ASSIS
Número / Ano / Remetente do lote: 3563/2012 - 4a
TURMA CIVEl

DEVOlUÇÃO COM RELATÓRIO PARA REVISÃO

Destinatário: 4a TURMA CIVEl
Número / Ano / Remetente do lote: 442/2012 -
ARNOlDO CAMANHO DE ASSIS

RECEBIMENTO

Remetente: 4a TURMA CIVEl

CONCLUSÃO RELATOR

Magistrado: Des. ARNOlDO CAMANHO DE ASSIS
Número / Ano / Remetente do lote: 1064/2012 - 4a
TURMA CIVEl

RECEBIMENTO
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01/02/2012
15:55:56

31/01/2012
18:57:14

31/01/2012
17:21:49

31/01/2012
17:21:49

Remetente: SERVICO DE DISTRIBUICAO DE PROCESSOS
2a INSTANCIA - SERDIP
Número / Ano / Remetente do Lote: 1041/2012 - 4a
TURMA CIVEL

REMESSA AO ÓRGÃO JULGADOR

Órgão: 4a Turma Cível
Número / Ano / Remetente do Lote: 534/2012 - SERVICO
DE DISTRIBUICAO DE PROCESSOS 2a INSTANCIA -
SERDIP

DISTRIBUIÇÃO

Relator: Des. ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Tipo: DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA COM PREVENÇÃO DE
ÓRGÃO
Órgão: 4a Turma Cível

REMESSA A OUTRO ÓRGÃO

Destinatário: SERVICO DE DISTRIBUICAO DE
PROCESSOS 2a INSTANCIA - SERDIP

AUTUAÇÃO

Brasília/DF, 13 Jun 2012 04:45PM - Acesso via INTERNET (IP:187.4.69.252)
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