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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA __ VARA 

CÍVEL DA COMARDA DE PALMAS - ESTADO DO TOCANTINS,  

 

 

 

 

 

 

 

PUBLIC PROPAGANDA E MARKETING LTDA, pessoa jurídica de 

direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 06.170.766/0001-09, com sede na 

Quadra 112 Sul, Rua SR 07, Lote 10, CEP: 77.020-176, Palmas, Estado do 

Tocantins, Fone: (63) 3215-4497 / 3224-7985, neste ato representada pela sua 

Sócia Administradora Sra. Zelma Coelho Santos, brasileira, separada 

judicialmente, empresária, inscrita no CPF sob o nº 456.417.061-91 e RG nº 

250.553 SSP/TO, endereço eletrônico: zelmacoelho@agenciapublic.com.br, 

residente e domiciliada na Quadra 110 Sul, Alameda 13, Lote 02-A, s/n, CEP 

77020-150, Palmas, Tocantins; por intermédio de seus advogados, que esta 

subscrevem, vem, perante Vossa Excelência propor AÇÃO DE COBRANÇA, 

em face de ACIPA – ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE 

PALMAS -TO, inscrita no CNPJ sob nº 26.747.105/0001-00, com sede na 

Quadra 103 Norte, Avenida LO 2, Lote 22 – Plano Diretor Norte Palmas – TO, 

CEP 77001-022, representada pelo seu Presidente Sr. KARIELO SOUSA 

COÊLHO, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos: 



 

 

DOS FATOS 

 

A Requerente e a Requerida celebraram Contrato no qual ficou 

acordado que a produção e criação do VT e SPOT para a Feira de Negócios de 

Palmas -  Fenepalmas 2015 seriam pagos à parte, uma vez que nesta edição 

da feira o recurso financeiro procederia inteiramente via SEBRAE, de forma 

que o pagamento referente a prestação dos serviços de produção e criação de 

VT e SPOT para a Fenepalmas 2015 ocorreria após o término da feira.  

Pela Contratação dos serviços, ficou acordado o pagamento de 

R$12.000,00 (doze mil reais) para produção e criação de VT, bem como 

R$8.000,00 (oito mil reais) para criação e produção de Spot.  

Pois bem! 

Ocorre que a Requerida não cumpriu com sua parte no acordo, uma vez 

que até o presente momento não efetuou o pagamento, sob a alegação de que 

o SEBRAE não realizou o repasse das verbas. 

Destaca-se que as cobranças por parte da Requerente foram iniciadas 

em setembro do ano de 2015, e continuam até hoje, porém sem nenhuma 

resposta da Requerida, o que não deve perdurar.  

Desta forma, a Requerida está em débito com a Requerente na 

importância de R$20.000,00 (vinte mil reais). 

Face ao descumprimento contratual, a empresa Requerente, por meio 

de sua assessoria jurídica, procedeu com uma Notificação Extrajudicial (em 



 

 

anexo) à Requerida solicitando fossem tomadas as medidas necessárias para 

o pagamento do referido débito, momento que também foi advertido que, em 

caso de permanência do descumprimento, seriam tomadas as medidas 

judiciais cabíveis. 

Desta forma, em que pese inúmeras tentativas extrajudiciais de por fim 

ao referido débito, todas restaram infrutíferas e até a presente data não houve 

o pagamento da dívida. 

Assim, busca a Requerente a tutela jurisdicional visando o recebimento 

do seu crédito.  

 

DO DIREITO 

 

As relações obrigacionais trazem em sua essência, mesmo que de 

forma implícita, a promessa de cumprimento das respectivas obrigações por 

parte das pessoas nelas envolvidas. 

A doutrina de Orozimbo Nonato leciona que: 

 “A obrigação nasce para se extinguir com o seu cumprimento. O 

objetivo da obrigação não é perdurar no tempo, mas sim cessar sua 

existência com o adimplemento. Com o adimplemento, geralmente, 

cessa entre as partes o vínculo jurídico.” 

 

Ocorre que, excepcionalmente, as obrigações podem não ser 

cumpridas, ocorrendo o inadimplemento, o qual encontra-se configurado no 

caso em tela. Vejamos. 



 

 

Inobstante a Requerente ter cumprindo com suas obrigações conforme 

definido no contrato celebrado entre as partes, a Requerida, por sua vez, não 

cumpriu com sua parte na avença. 

Por força do contrato existente entre as partes, a Requerida deveria 

efetuar o pagamento dos serviços prestados no valor total R$20.000,00 (vinte 

mil reais) que, devidamente atualizado totaliza a quantia de R$ 29.000,69 

(vinte e nove mil reais e sessenta e nove centavos), o que não ocorreu. 

Há evidência, portanto, do descumprimento da obrigação, pois a 

Requerida deixou de efetuar o pagamento dos serviços prestados pela 

Requerente, sendo que "...verifica-se a inexecução da obrigação quando 

chegado o dia do seu vencimento não for ela cumprida pelo modo devido.(J. M. 

Carvalho Santos)”, o que deve ensejar a procedência do presente pedido. 

Ora, ao assumir a responsabilidade contratual de pagar pelos serviços 

prestados, a Requerida deveria ter providenciado o pagamento dentro no prazo 

estabelecido no contrato.  

Urge ressaltar que o artigo 186 do Código Civil de 2002, estabelece que: 

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

 

Latente que a ação voluntária da Requerida em não efetuar o 

pagamento na data do vencimento dos respectivos serviços, violou direito e 

causou danos a Requerente, o que, por força do artigo 927 do Código Civil de 

2002, lhe acarreta o dever de indenizar a Requerente. Vejamos: 



 

 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo. 

 

Além disso, os arts. 389, 394 a 397, 402, 475, 884, 885, 876 todos do 

Código Civil de 2002, em harmonia com a Lei nº 8.666/93, não toleram o 

enriquecimento sem causa por parte do devedor, in verbis: 

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e 

danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais 

regularmente estabelecidos, e honorários de advogado. 

 

Art. 394. Considera-se em mora o devedor que não efetuar o 

pagamento e o credor que não quiser recebê-lo no tempo, lugar e 

forma que a lei ou a convenção estabelecer. 

 

Art. 395. Responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora der 

causa, mais juros, atualização dos valores monetários segundo 

índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de 

advogado. 

Parágrafo único. Se a prestação, devido à mora, se tornar inútil ao 

credor, este poderá enjeitá-la, e exigir a satisfação das perdas e 

danos. 

 

Art. 396. Não havendo fato ou omissão imputável ao devedor, não 

incorre este em mora. 

 

Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu 

termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.         

Parágrafo único. Não havendo termo, a mora se constitui mediante 

interpelação judicial ou extrajudicial. 

 

Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as 

perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele 

efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar. 



 

 

 

Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução 

do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em 

qualquer dos casos, indenização por perdas e danos. 

 

Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de 

outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a 

atualização dos valores monetários. 

Parágrafo único. Se o enriquecimento tiver por objeto coisa 

determinada, quem a recebeu é obrigado a restituí-la, e, se a coisa 

não mais subsistir, a restituição se fará pelo valor do bem na época 

em que foi exigido. 

 

Art. 885. A restituição é devida, não só quando não tenha havido 

causa que justifique o enriquecimento, mas também se esta deixou 

de existir. 

 

Art. 876. Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica 

obrigado a restituir; obrigação que incumbe àquele que recebe dívida 

condicional antes de cumprida a condição. 

 

Ainda sobre o assunto, é valorosa a lição de Orlando Gomes: “a mora 

pressupõe: a) vencimento da dívida; b) culpa do devedor; c) viabilidade do 

cumprimento tardio.” 

No mesmo sentindo: 

APELAÇÃO CÍVEL. ENSINO PARTICULAR. AÇÃO DE COBRANÇA. 

INADIMPLEMENTO DAS MENSALIDADES. JUROS DE MORA EX 

RE. CORREÇÃO MONETÁRIA. O INADIMPLEMENTO, EM SEU 

TERMO, DA OBRIGAÇÃO POSITIVA E LÍQUIDA CONSTITUI DE 

PLENO DIREITO O DEVEDOR EM MORA. INTELIGÊNCIA DO 

ARTIGO 397 DO CÓDIGO CIVIL. O TERMO INICIAL DA 

CORREÇÃO É A DATA DO VENCIMENTO DE CADA 



 

 

MENSALIDADE. ASSIM, RESTARÁ MANTIDO O PODER 

AQUISITIVO DA MOEDA. DESTARTE, COMO OS JUROS 

MORATÓRIOS E A CORREÇÃO MONETÁRIA FORAM APLICADOS 

DESDE O VENCIMENTO DE CADA PRESTAÇÃO ATÉ A DATA DE 

ELABORAÇÃO DO CÁLCULO QUE INSTRUI A INICIAL, AQUELE É 

O TERMO INICIAL PARA A INCIDÊNCIA DESSES ENCARGOS. 

MULTA DE 2%. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.(Apelação 

Cível Nº 70058692112, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em 03/04/2014) 

 

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. 

OBRIGAÇÃO POSITIVA E LÍQUIDA. TERMO CERTO. JUROS 

MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. VENCIMENTO. MORA EX RE.1. 

Havendo termo certo para o pagamento de obrigação líquida, 

trata-se de mora exre e incide o art. 397, caput, do Código Civil, 

segundo o qual o "inadimplemento da obrigação, positiva e 

líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o 

devedor". Precedente da Corte Especial: EREsp 1.250.382/RS, Rel. 

Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 

02/04/2014, DJe 08/04/2014. 2. No caso, trata-se de ação monitória 

aparelhada em contrato de prestação de serviços educacionais, com 

vistas à cobrança de mensalidades em atraso, vale dizer, uma 

obrigação certa, líquida e exigível em certo prazo, muito embora não 

pudesse o instrumento ser levado a processo de execução. 3. Agravo 

regimental não provido. (AgRg no REsp 1333791 MS 2012/0143615-

4. Relator:MinistroLuis Felipe Salomão. Julgamento:24/03/2015. 

Órgão Julgador:T4 - Quarta Turma. Publicação:30/03/2015) 

 
 

Assim, Excelência, como exaustivamente demonstrado, diante do 

inconteste inadimplemento da Requerida, a Requerente sofreu real afronta ao 

seu direito material, o que não deve subsistir.   



 

 

Ora, recebida a prestação do serviço executada pela Requerente, não 

pode a Requerida locupletar-se indevidamente, o não pagamento de tais 

valores proporcionará à Requerida que enriqueça ilicitamente a expensas da 

Requerente, o que violaria dentre outros, o princípio da moralidade 

administrativa. 

Além disso, tendo a Requerida se beneficiado com o serviço prestado, 

deve efetuar o pagamento correspondente, com a respectiva atualização 

monetária. Nesse sentido: 

 

Ementa: ADMINISTRATIVO - CONTRATO DE OBRA - QUITAÇÃO-

CORREÇÃO MONETÁRIA. l. Empresa que recebe pagamento em 

atraso, sem correção, tem direito de exigi-la. 2 . Pagamento em 

atraso ( feito pelo Poder Público, só o libera quando 

integralmente pago, incluindo-se na integralidade os 

consectários legais e é correção monetária. 3. Correção 

monetária não é acessório, mas sim expressão atualizada da 

moeda. 4. Recurso improvido. Acórdão: Vistos, relatados e discutidos 

estes autos, acordam os Ministros da Segunda Turma do Superior 

Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas 

taquigráficas a seguir, por unanimidade, negar provimento ao recurso 

especial) . (Votaram com a Relatora os Ministros Franciulli Netto, 

Laurita Vaz, Paulo Medina e Francisco Peçanha Martins Processo: 

REsp 256169 / SP ; RECURSO ESPECIAL 2000/0039463-7 - 

Relator: MIN. ELIAN/ CALMON (1114) - Órgão Julgador :T2 - 

SEGUNDA TURMA - Data do Julgamento: 20/11/2001 Data da 

Publicação/Fonte: D J 18.02.2002 p. 301). 

 

A correção monetária visa manter atualizado no tempo o valor real do 

contrato, mediante a alteração de sua expressão nominal; não gera acréscimo 



 

 

ao valor nem traduz sanção punitiva, decorrendo do simples transcurso 

temporal. 

Assim sendo, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da Requerida e 

reparar os danos que seu ato ilícito acarretou a Requerente, requer que este 

austero Magistrado condene a Requerida a efetuar o pagamento dos valores 

que são devidos a Requerente para que seja cristalizada a justiça. 

 

DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

 

Tendo em vista a natureza do direito e demonstrando espírito 

conciliador, a par das inúmeras tentativas de resolver amigavelmente a 

questão, a Requerente desde já, nos termos do art. 334 do Código de 

Processo Civil, manifesta interesse em autocomposição, aguardando a 

designação de audiência de conciliação. 

 

DA JUNTADA DE ARQUIVOS EM FORMATO MP3 E MP4 

 

Excelência, é cediço que os arquivos para serem protocolados no 

sistema e-Proc, devem ter a capacidade máxima de 3Mb. 

O artigo 11 da Instrução Normativa 02/2011 do Tribunal de Justiça do 

Tocantins, que regulamenta o processo judicial eletrônico, dispõe que os 



 

 

documentos cuja digitalização seja tecnicamente inviável devido ao grande 

volume ou por motivo de ilegibilidade deverão ser apresentados na escrivania, 

vejamos: 

Art. 11. Os documentos indispensáveis à propositura da ação, bem 

como, todas petições destinadas aos autos do e-Proc/TJTO, deverão 

ser juntados na forma eletrônica e adequadamente classificados, 

conforme tabela atualizada pelo Poder Judiciário Estadual. 

§ 5º. Os documentos, cuja digitalização seja tecnicamente inviável 

devido ao grande volume ou por motivo de ilegibilidade, deverão ser 

apresentados na escrivania no prazo de 10 (dez) dias, contados do 

envio de petição eletrônica comunicando o fato, fornecendo-se recibo 

da entrega e: 

a)     A inviabilidade técnica deverá ser devidamente justificada ao 

magistrado, a quem cumprirá deferir o seu depósito ou apresentação 

em juízo. Em caso de indeferimento, o juiz fixará prazo para que a 

parte digitalize os documentos; 

 b)    Admitida a apresentação do documento em meio físico, o juiz 

poderá determinar seu arquivamento na escrivania ou somente o 

registro dos elementos e informações necessárias ao processamento 

do feito; 

c)     Os documentos permanecerão arquivados na escrivania até o 

trânsito em julgado da sentença; 

[...] 

  Assim sendo, diante da inviabilidade da juntada eletrônica, tendo em 

vista os formatos dos arquivos, quais sejam: MP3 e MP4, requer seja 

depositado na escrivania o CD que contém o restante da documentação 

indispensável à propositura da presente ação, capaz de demonstrar de forma 

efetiva o direito pleiteado pelo Requerente. 



 

 

 
DOS PEDIDOS 

 

Ante o exposto, requer: 

 

a) A citação da Requerida, no endereço constante do preâmbulo, 

para responder aos termos da ação, devendo, ao final, ser condenada a pagar 

á Requerente a importância de R$ 29.000,69 (vinte e nove mil reais e 

sessenta e nove centavos), que corresponde ao saldo devedor da operação 

com os encargos financeiros legalmente permitidos e pactuados; 

b) A cominação de multa diária, para o caso de descumprimento, no 

valor de R$ 1.000,00 fixando-se o prazo de 05 (cinco) dias para o cumprimento 

do preceito (art. 497, CPC); 

c) A designação de audiência de conciliação ou mediação, com 

fundamento no art. 319, VII, do CPC, tendo em vista que a Requerente tem 

interesse na conciliação; 

d) A juntada na escrivania do CD que contém o restante da 

documentação indispensável à propositura da presente ação; 

e) A condenação da Requerida ao pagamento das custas e 

despesas processuais, que por esta forem suportadas, bem como, honorários 

advocatícios nos termos do art. 85, § 3º, do CPC. 

Requer a produção de todas as provas em direito admitidas, na 

amplitude dos artigos 369 e seguintes do CPC, em especial a prova 



 

 

documental, a prova pericial, a testemunhal e o depoimento pessoal da 

Requerida. 

Dá-se a causa o valor de R$ 29.000,69 (vinte e nove mil reais e 

sessenta e nove centavos). 

Termos em que pede deferimento. 

Palmas - TO, 28 de julho de 2016. 

 

 

Leandro Manzano Sorroche 

OAB/TO 4.792 

 

 

Sinthia Ferreira Caponi     Suelen Ivana Sevalho Fortes 

         OAB/TO 6.536                                                    OAB/TO 6.296 

 

 

 

Ana Júlia Felício dos S. Aires                       Bruno Andrino Chirico  

         OAB/TO 6.792                                                    OAB/TO 6.175 

 

 

 

 

Ana Caroline F.Caponi 

Estagiária 



 

 

Rol de Documentos 

1- Procuração; 

2- Documentos Pessoais; 

3- Comprovante de endereço; 

4- E-mail com a aprovação do Roteiro – Fenepalmas; 

5- E-mail com a aprovação do Roteiro – VT E SPOT Fenepalmas. 
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BANCO DO BRASIL                                
------------------------------------------------
00190000090216506605744726001181168990000040901
NR. DOCUMENTO                             80.102
NOSSO NUMERO                   21650660544726001
CONVENIO                                02165066
TRIBUNAL DE JUSTICA - FUNJURIS                 
AG/COD. BENEFICIARIO               3615/00003055
DATA DE VENCIMENTO                    29/08/2016
DATA DO PAGAMENTO                     01/08/2016
VALOR DO DOCUMENTO                        409,01
VALOR COBRADO                             409,01
================================================
NR.AUTENTICACAO            5.109.349.3A6.2CD.F04
================================================
Central de Atendimento BB                      
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas    
0800 729 0001 Demais localidades               
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
                                               
SAC                                            
0800 729 0722                                  
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de     
produtos e servicos.                           
                                               
Ouvidoria                                      
0800 729 5678                                  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais        
habituais: agencia, SAC e demais canais de     
atendimento.                                   
                                               
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala 
0800 729 0088                                  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de      
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J2431414 ZELMA COELHO SANTOS MUNIZ.
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Boletos, Convênios e outros

01/08/2016 18:15:27

01/08/2016    -  BANCO  DO  BRASIL  -   18:15:17
150501505                                   0093
                                               
     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS       
                                               
CLIENTE: PUBLIC PROP & MKT LTDA                
AGENCIA: 1505-9          CONTA:         34.037-5
================================================
BANCO DO BRASIL                                
------------------------------------------------
00190000090216506605744729001188468990000043501
NR. DOCUMENTO                             80.101
NOSSO NUMERO                   21650660544729001
CONVENIO                                02165066
TRIBUNAL DE JUSTICA - FUNJURIS                 
AG/COD. BENEFICIARIO               3615/00003055
DATA DE VENCIMENTO                    29/08/2016
DATA DO PAGAMENTO                     01/08/2016
VALOR DO DOCUMENTO                        435,01
VALOR COBRADO                             435,01
================================================
NR.AUTENTICACAO            F.BBC.308.205.FB4.4BB
================================================
Central de Atendimento BB                      
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas    
0800 729 0001 Demais localidades               
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
                                               
SAC                                            
0800 729 0722                                  
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de     
produtos e servicos.                           
                                               
Ouvidoria                                      
0800 729 5678                                  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais        
habituais: agencia, SAC e demais canais de     
atendimento.                                   
                                               
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala 
0800 729 0088                                  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de      
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J2431414 ZELMA COELHO SANTOS MUNIZ.
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Transferências entre contas correntes BB

01/08/2016 18:37:27

Debitado

Nome PUBLIC PROP & MKT LTDA

Agência 1505-9

Conta corrente 34037-5

Creditado

Nome TRIBUNAL DE JUSTICA DO ES

Agência 4606-X

Conta corrente 10049-8

Valor 23,70

Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: J2431414 ZELMA COELHO SANTOS MUNIZ.
 
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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Cliente       : Acipa 

Campanha  : Fenepalmas 2015  

Peça           : VT 30” - Convite 

Título         : Economia diversificada 

 

SINOPSE:Vamos utilizar os mesmos produtos do teaser, só que dessa vez a matéria-

prima vai se transformando em produto final com a etiqueta Made in Palmas. Os efeitos 

podem ser em stop motion ou efeito morph, depende dos recursos gráficos disponíveis 

da produtora. 

 

VÍDEOÁUDIO 
Abertura - em efeito gráfico, mel caindo e na 

sequência formando um pote do mel com 

rótulo e etiqueta Made in Palmas.  

Vários parafusos e ruelas formam um produto 

final, tipo uma peça de engrenagem.   

Cenas em close em coco sendo cortado e a sua 

água caindo numa embalagem.  

Farinha caindo e na sequência mostra uma 

embalagem de pão de forma.  

Peças de óculos espalhadas que formam em 

um bonito óculos de sol.  

Barro de cerâmica se transforma em uma 

telha. 

(Trilha com batidas e ritmos regionais em bg) 

Voz ator/off: 

Vários produtos são produzidos aqui e você 

nem sabia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corta para a exposição dos produtos no 

primeiro plano, com a marca Fenepalmas ao 

fundo.  

Letters: 18 a 22 de agosto. No Centro de 

Convenções Parque do Povo. 

 

Tudo isso você pode ver de perto e muito 

mais na Fenepalmas 2015. De 18 a 22 de 

agosto.No Centro de Convenções Parque do 

Povo.  

 

Cenas da edição anterior da feira 

Letters:  

Feira de Turismo 

Salão do Automóvel 

5º Ciclo de Formação Empresarial 

Show Musical 

 

Venha realizar grandes negócios em uma 

economia diversificada. E conheça as 

inovações tecnológicas, Feira de Turismo, 

Salão do Automóvel e participe do quinto 

ciclo de formação empresarial.  

As possibilidades estão mais perto do que 

você imagina.  

 

Entra em efeito gráfico a logomarca 

Fenepalmas com packshot dos produtos.  

 

Realização: Acipa 

Fenepalmas 2015. 

Economia diversificada.  

 

Realização: Acipa 
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Cliente      : Câmara de Dirigentes Lojistas de Palmas 
Campanha: Institucional 
Peça          : Filme 3’ 
 
VÍDEOÁUDIO 
1. Abre com cenas de arquivos bonitas de 
Palmas, de pessoas felizes, do comércio 
do centro, de Taquaralto e da região norte.  
 
 
 
 
 
2. Corta para fachada da CDL Palmas e 
cenas ou fotos antigas da cidade. Cenas de 
comércio e serviços.  
Lettering: Fundada em 1993 
 
 
 
3. Corta para cenas de um empresário e 
um comerciante trabalhando. Cenas de 
colaboradores de uma loja.  
 
 
4. Cenas para comerciante abrindo a loja e 
cenas do movimento do comércio em 
Taquaralto e Arnos.  
 
 
 
5. Corta para cartelas dos itens 
mencionados no off.  
Lettering: Benefícios e serviços CDL 
Palmas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. (Trilha dinâmica em bg)  
Locução masculina/off: 
Palmas, uma cidade jovem que respira 
qualidade de vida. Uma cidade de grandes 
empreendedores, um comércio forte e 
prestadores de serviços de vários 
segmentos que movimentam a economia.  
 
2. É aqui que desde 1993 a Câmara de 
Dirigentes Lojistas de Palmas vem 
escrevendo uma história de luta em defesa 
do movimento lojista e ajudando a 
promover o desenvolvimento sustentável 
do comércio da nossa cidade. 
 
3. Hoje a CDLconquistou a confiança da 
classe empresarial e trabalha na formação 
e profissionalização dos empreendedores e 
dos colaboradores dos associados.  
 
4. O empresário que torna associado, a sua 
empresa ganha competitividade, 
credibilidade e representatividade nas 
relações com seus clientes, fornecedores e 
colaboradores.  
 
5. Os benefícios e serviços que um 
associado CDL Palmas tem acesso são:  
Serviço de Proteção ao Crédito 
SPC/SERASA. Plano de Saúde UNIMED. 
Assessoria jurídica gratuita. Protesto 
gratuito convênio com cartório 
Moromizato. Cadastro Positivo Gratuito.  
Disparo de e-mail marketing gratuito. 
Certificação digital com desconto especial 
e validação in loco. Jornal do Tocantins e 
Daqui desconto especial de 30% na 
veiculação de propagandas. Despachante 
mais. FGJ descontos de 10% nos cursos 
de curta duração. Escola do varejo com 
cursos e palestras em parceria com o 
SEBRAE. Auditório e sala para 
treinamentos.  
 
 



 
6. Corta para cenas de arquivos das 
campanhas publicitárias da CDL.  
Lettering: R$ 150 milhões 
 
 
 
7. Cenas de arquivos do Dia da Páscoa, 
Amor de presente em dose dupla em 
conjunto Dia das Mães e dos Namorados, 
Dia dos Pais, Dia das Crianças e Natalzão 
CDL. Caso não tenha cenas ilustrar com 
cenas de ícones ou enfeites.  
Lettering: Parceiros: ACIPA, ACOMAC, 
ATOS, ADAT, FCDL e PREFEITURA 
DE PALMAS. 
 
8. Corta para cenas de arquivo dos eventos 
promovido pela CDL, com as legendas no 
rodapé do vídeo.  
 
 
 
 
 
 
9. Corta para cenas de arquivo pessoas 
trabalhando no comércio e prestando 
serviços tipo restaurante, bar etc.  
 
 
10. Cenas de arquivo de famílias e pessoas 
felizes na cidade.  
 
 
 
11. Assinaturas.  
Realização: 
CDL Palmas. ACIPA 
 
Apoio:  
FCDL. GOVERNO DO TOCANTINS. 
PREFEITURA DE PALMAS. 
FECOMÉRCIO –TO. SEBRAE. ATOS. 
ACOMAC. ADAT.  
 
 

 
6. A CDL Palmas, em 2016, está 
programando investimentos em ações e 
campanhas publicitárias que trarão retorno 
ao comércio da região de 150 milhões de 
reais. 
 
7. São campanhas em parceria com 
ACIPA, ACOMAC, ATOS, ADAT, 
FCDL e PREFEITURA DE PALMAS, 
nas datas especiais: Dia da Páscoa, Amor 
de presente em dose dupla em conjunto 
Dia das Mães e dos Namorados, Dia dos 
Pais, Dia das Crianças e Natalzão CDL.  
 
 
 
8. Além das campanhas publicitárias 
realiza grandes eventos e promoções, 
como o Liquida Palmas, Feirão Seu Nome 
Limpo, Compre em Palmas, Liquida 
Taquaralto e Protesto gratuito.E também 
promove por meio de parceria a 
Fenepalmas que na última edição 
movimentou mais de 30 milhões de reais.  
 
9. Os associados e parceiros são peças 
fundamentais para o desenvolvimento da 
economia e geração de emprego na nossa 
cidade.  
 
10. Quem compra ou quem vende aqui 
ajuda na arrecadação de impostos que 
transformam-seem benefícios e qualidade 
de vida aos palmenses. 
 
11. Assim é a CDL Palmas sempre 
presente no dia a dia do comércio e na 
vida dos associados.  
 

 
 



PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Tipo documento: 
Evento: 

Data: 

ANEXOS DA PETIÇÃO INICIAL
DISTRIBUIÇÃO/ATRIBUIÇÃO ORDINÁRIA POR SORTEIO ELETRÔNICO
02/08/2016 17:39:02

Documento 13





PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Tipo documento: 
Evento: 

Data: 

ANEXOS DA PETIÇÃO INICIAL
DISTRIBUIÇÃO/ATRIBUIÇÃO ORDINÁRIA POR SORTEIO ELETRÔNICO
02/08/2016 17:39:02

Documento 14



Cliente       : Acipa 

Campanha  : Fenepalmas 2015  

Peça           : Spot30” - Convite 

Título         : Economia diversificada 

 

Téc.: Trilha com batidas e ritmos regionais em bg 

 

(Voz masculina adulta) 

- Telha boa tá aqui... 

 

(Voz jovem) 

- Mãeê vou dar uma pedalada. 

 

(Voz feminina) 

- Perfeito esses óculos  

 

Locução masculina: 

Vários produtos são produzidos aqui e muita gente nem sabe. 

Mas você pode ver de perto na Fenepalmas 2015. 

De 18 a 22 de agosto. No Centro de Convenções Parque do Povo.  

As possibilidades estão mais perto do que você imagina.  

 

Venha realizar grandes negócios em uma economia diversificada. E conheça as 

inovações, Feira de Turismo, Salão do Automóvel e participe ciclo de formação 

empresarial. 

 

Fenepalmas 2015.  

Economia diversificada 

 

Realização: Acipa 
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Fenepalmas 2015 

Ficou acordado entre Public e Acipa que a produção e criação do VT e SPOT para 

Fenepalmas 2015 seriam pagos aparte. Pois neste edição da feira o recurso financeiro 

veio inteiramente via Sebrae. As duas parte concordaram que pagamento seria efetuado 

com o recurso do Sebrae. Assim a produção e criação de VT e SPOT para Fenepalmas 

2015 foram feitos na confiança e parceria que seriam pagos após a feira ser finalizada. 

Porém o pagamento nunca foi efetuado a ACIPA sempre alegando que não tinha o 

dinheiro para pagar pois o Sebrae não teria feito esse repasse a mesma. O valores 

acordados foram de 12 mil para produção e criação de VT  e 8 mil para criação e 

produção de Spot. As cobranças foram iniciadas em setembro após o termino da feira e 

continuaram até junho de 2016, porem sem nem um resposta da ACIPA.  
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MANZANO
ADVOCACIA

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA

CÍVEL DA COMARDA DE PALMAS - ESTADO DO TOCANTINS,

Processo n°: 0025562-86.2016.827.2729

PUBLIC PROPAGANDA E MARKETING LTDA, já qualificada nos autos do

processo ern epígrafe, vem, perante V. Excelência, diante da inviabilidade da juntada

eletrônica da documentação que a esta segue anexa, uma vez que arquivos

encontram-se nos formatos MP3 e MP4, requerer seja depositado nesta escrivania o

CD que contém o restante da documentação indispensável à propositura da presente

ação, capaz de demonstrar de forma efetiva o direito pleiteado pela Requerente.

Nestes termos, pede deferimento.

Palmas, 03 de agosto de 2016.

Lean y^sp* erre

4.792

Sinthia Ferreira Caponí

OABATO 6.536

C Jz^^J
Suelen Ivana Sevalho Fortes

Ana Jnlia Fellcio dos S.vAires

OAB/TO 6.792

Bruno Andnno Chinco

OABATO6.175

Ana Caroline F.Caponi

Estagiária

Enl 106 Hoste, JbnKdaE Lole flí, saías304e 30í, H. Palws B^siisess Ceiúei • maBamadncadixonJu • B/SM&imtaia * lei. ti 3Z1& W]
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Documento assinado eletronicamente por  NEI DE OLIVEIRA , Matricula  121083.
Para confirmar a validade deste documento, acesse:  https://eproc1.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_controlador.php?
acao=valida_documento_consultar  e digite o Codigo Verificador 16c19a1944 

Certifico que nesta data compareceu em Cartório um representante do Autor e procedeu a entrega de Um CD,

conforme Petição em anexo. 
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ESTADO DO TOCANTINS 

PODER JUDICIÁRIO 
COMARCA DE PALMAS 

2ª VARA CÍVEL 

GABINETE DO JUIZ 

 

 

 

DESPACHO 

 

 

Recebo a inicial, pois devidamente instruída, nos termos do Novo 

Código de Processo Civil. 

Deve a Escrivania designar audiência de conciliação e/ou 

mediação
1
, em evento próprio, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania – CEJUSC desta Comarca, no prédio do Fórum, localizado na 

Avenida Teotônio Segurado, Paço Municipal, Palácio Marquês de São João da Palma. 

No ato o conciliador ou mediador deverá observar o disposto no 

Código de Processo Civil, bem como as disposições da lei de organização judiciária, 

inclusive, com o poder de designação de mais de uma sessão destinada à conciliação e à 

mediação, não podendo exceder a 02 (dois) meses da data de realização da primeira 

sessão, desde que necessárias à composição das partes. 

Intimar o autor na pessoa de seu advogado para indicar na petição 

inicial ou em peça autônoma, neste caso no prazo de 05 (cinco) dias, seu desinteresse na 

autocomposição, e o réu deverá fazê-lo por petição, apresentada com 10 (dez) dias de 

antecedência da audiência. 

Citar a parte requerida por mandado com pelo menos 20 (vinte) dias 

de antecedência à audiência, para comparecimento a esta, bem como para tomar 

conhecimento de todos os termos da exordial, e, querendo, responder à ação no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis, a contar da data da realização da audiência de conciliação ou 

mediação, independente do comparecimento ou não de qualquer das partes, sob 

pena de serem admitidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial (artigo 344, 

NCPC). Não localizada(s) a(s) parte(s) requerida(s), intimar a parte autora para 

providenciar nos autos o endereço onde possa(m) ser encontrada(s) e após, renovar o 

mandado. 

                                                 
1
 Acesse nossa pauta de audiências através do link: 

https://www.google.com/calendar/embed?src=civpalmas2%40gmail.com&ctz=America/Sao_Paulo  



2/2 

 

As partes deverão estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos e poderão constituir representante por meio de procuração 

específica, com poderes para negociar e transigir. 

Advertir que a autocomposição obtida será reduzida a termo e 

homologada por sentença, quando possível. 

Cientificar as partes que, querendo, poderão ter atendimento prévio e 

mais informações a respeito da referida audiência junto ao Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania – CEJUSC. Neste caso, deverão comparecer espontaneamente 

munidos do mandado respectivo. 

O não comparecimento injustificado da parte autora ou da parte 

requerida à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (segundo 

inteligência do artigo 334, § 8º, Código de Processo Civil). 

É direito das partes ter acesso ao número do processo e à chave 

deste. De posse dos números, podem acompanhar passo a passo o processo digital
2
. 

ESTA DECISÃO SERVE COMO MANDADO. Poderá o Sr. 

Oficial de Justiça, sendo necessário, agir na forma do art. 212, § 2° do Código de 

Processo Civil. 

Intimar. Citar. Cumprir.
3
 

 

 

                                                 
2
 https://eproc1.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/  

3
 Para mais informações sobre o trabalho desta Vara, acesse: 

http://www.facebook.com/segundavaracivelpalmas  

Assinado de forma digital por LUIS OTAVIO DE QUEIROZ
FRAZ
Data: 22/08/2016 16:40:32
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Documento assinado eletronicamente por  LEONICE DOS SANTOS BERNARDO , Matricula  83548.
Para confirmar a validade deste documento, acesse:  https://eproc1.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_controlador.php?
acao=valida_documento_consultar  e digite o Codigo Verificador 1680ccc9ad 

0025562-86.2016.827.2729

Em cumprimento a(o) decisão/despacho do evento 05 designo audiência de conciliação para o dia 19/10/2016, às

09:00hs. 

Palmas-TO, 25/08/2016

LEONICE DOS SANTOS BERNARDO 

 



PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Tipo documento: 
Evento: 

Data: 

MANDADO DE CITAÇÃO
REMESSA INTERNA - OUTROS MOTIVOS - TOPAL2CIV -> TOPALCEMAN
26/08/2016 11:53:19

Documento 20



Documento assinado eletronicamente por  NEI DE OLIVEIRA , Matricula  121083.
Para confirmar a validade deste documento, acesse:  https://eproc1.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_controlador.php?
acao=valida_documento_consultar  e digite o Codigo Verificador 1479728faff 

COMUM

Estado do Tocantins

Tribunal de Justiça

2ª Vara Civel de Palmas

  MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

  AUTOS Nº: 0025562-86.2016.827.2729   CHAVE: 701034534316   VALOR DA CAUSA: R$ 29000.69

  AÇÃO: Procedimento Comum

  AUTOR: PUBLIC PROPAGANDA & MARKETING LTDA

  ADVOGADO AUTOR: LEANDRO MANZANO SORROCHE - OAB/TO 4792

  REQUERIDO:   ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PALMAS - CNPJ: 26747105000100, 

residente e domiciliado na QUADRA 103, AVENIDA LO 2, LOTE 22, - PLANO DIRETOR NORTE - CENTRO -

77.001-022 - PALMAS - TO

 

O Doutor   LUÍS OTÁVIO DE QUEIROZ FRAZ Juiz de Direito da 2ª VARA Cível da Comarca de Palmas-TO,

MANDA ao Senhor Oficial de Justiça a quem este for entregue, que em cumprimento ao presente, extraído do

processo infra-identificado, dê cumprimento ao constante no quadro finalidade:

  FINALIDADE:     CITAR  a parte requerida    ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PALMAS

, qualificação e endereço acima descritos, na pessoa de seu representante legal, para os termos da ação

supramencionada (artigo 238 e ss do NCPC); E   INTIMAÇÃO para comparecer na   Audiência - Conciliação -

Designada - CENTRAL DE CONCILIAÇÕES - 19/10/2016 09:00:00 horas,  a qual será realizada no Fórum

local, sito à Av. Theotônio Segurado, Paço Municipal Palácio Marques São João da Palma e, caso manifeste

possível desinteresse na autocomposição, deve fazer por petição e observar o prazo de pelo menos 10(dez)

dias úteis de antecedência, contados da data acima mencionada.    CIENTE  que o prazo para oferecer

resposta será de 15(quinze) dias úteis, a contar da realização da audiência de conciliação ou mediação, 

 independente do comparecimento ou não de qualquer das partes , sob pena de serem presumidos

como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora na petição inicial (artigo 344 do NCPC). O não

comparecimento injustificado da parte autora ou da parte requerida à audiência de conciliação será

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por cento)

da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado

(segundo inteligência do artigo 334, § 8º, Código de Processo Civil).

  DESPACHO/DECISÃO: Seguem em anexo cópia da petição inicial e decisão as quais passam a fazer parte

integrante desta, as demais peças do processo poderão ser acessadas pelo link a seguir descrito. Para mais

informações acerca do processo acesse o link: http://eproc.tjto.jus.br, e consulte através da "consulta pública",

informando o número   0025562-86.2016.827.2729 e a chave:   701034534316.Palmas-TO, 26/08/2016

NEI DE OLIVEIRA



Documento assinado eletronicamente por  NEI DE OLIVEIRA , Matricula  121083.
Para confirmar a validade deste documento, acesse:  https://eproc1.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_controlador.php?
acao=valida_documento_consultar  e digite o Codigo Verificador 1479728faff 

Este mandado foi assinado eletronicamente pelo servidor acima identificado, nos termos do art. 1º, § 2º, inciso III, alínea b, da Lei nº 11.419/2006 e do art. 2º, inciso V,

alínea b, da Instrução Normativa nº 05/2011 da Presidência do Tribunal de Justiça do Tocantins.

  INFORMAÇÕES

Endereço da 2ª Vara Cível: Av. Teotônio Segurado, Quadra 502 Sul, Paço Municipal, 2º andar, Edifício São João da Palma, Palmas-TO, telefone/fax: (0xx63) 3218-4511,

e e-mail: civpalmas2@tjto.jus.br. Acesse nossa pauta de audiências através do link:

https://www.google.com/calendar/embed?src=civpalmas2%40gmail.com&ctz=America/Sao_Paulo. Para mais informações sobre o trabalho desta Vara, acesse:

http://www.facebook.com/segundavaracivelpalmas.
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA __ VARA 

CÍVEL DA COMARDA DE PALMAS - ESTADO DO TOCANTINS,  

 

 

 

 

 

 

 

PUBLIC PROPAGANDA E MARKETING LTDA, pessoa jurídica de 

direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 06.170.766/0001-09, com sede na 

Quadra 112 Sul, Rua SR 07, Lote 10, CEP: 77.020-176, Palmas, Estado do 

Tocantins, Fone: (63) 3215-4497 / 3224-7985, neste ato representada pela sua 

Sócia Administradora Sra. Zelma Coelho Santos, brasileira, separada 

judicialmente, empresária, inscrita no CPF sob o nº 456.417.061-91 e RG nº 

250.553 SSP/TO, endereço eletrônico: zelmacoelho@agenciapublic.com.br, 

residente e domiciliada na Quadra 110 Sul, Alameda 13, Lote 02-A, s/n, CEP 

77020-150, Palmas, Tocantins; por intermédio de seus advogados, que esta 

subscrevem, vem, perante Vossa Excelência propor AÇÃO DE COBRANÇA, 

em face de ACIPA – ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE 

PALMAS -TO, inscrita no CNPJ sob nº 26.747.105/0001-00, com sede na 

Quadra 103 Norte, Avenida LO 2, Lote 22 – Plano Diretor Norte Palmas – TO, 

CEP 77001-022, representada pelo seu Presidente Sr. KARIELO SOUSA 

COÊLHO, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos: 



 

 

DOS FATOS 

 

A Requerente e a Requerida celebraram Contrato no qual ficou 

acordado que a produção e criação do VT e SPOT para a Feira de Negócios de 

Palmas -  Fenepalmas 2015 seriam pagos à parte, uma vez que nesta edição 

da feira o recurso financeiro procederia inteiramente via SEBRAE, de forma 

que o pagamento referente a prestação dos serviços de produção e criação de 

VT e SPOT para a Fenepalmas 2015 ocorreria após o término da feira.  

Pela Contratação dos serviços, ficou acordado o pagamento de 

R$12.000,00 (doze mil reais) para produção e criação de VT, bem como 

R$8.000,00 (oito mil reais) para criação e produção de Spot.  

Pois bem! 

Ocorre que a Requerida não cumpriu com sua parte no acordo, uma vez 

que até o presente momento não efetuou o pagamento, sob a alegação de que 

o SEBRAE não realizou o repasse das verbas. 

Destaca-se que as cobranças por parte da Requerente foram iniciadas 

em setembro do ano de 2015, e continuam até hoje, porém sem nenhuma 

resposta da Requerida, o que não deve perdurar.  

Desta forma, a Requerida está em débito com a Requerente na 

importância de R$20.000,00 (vinte mil reais). 

Face ao descumprimento contratual, a empresa Requerente, por meio 

de sua assessoria jurídica, procedeu com uma Notificação Extrajudicial (em 



 

 

anexo) à Requerida solicitando fossem tomadas as medidas necessárias para 

o pagamento do referido débito, momento que também foi advertido que, em 

caso de permanência do descumprimento, seriam tomadas as medidas 

judiciais cabíveis. 

Desta forma, em que pese inúmeras tentativas extrajudiciais de por fim 

ao referido débito, todas restaram infrutíferas e até a presente data não houve 

o pagamento da dívida. 

Assim, busca a Requerente a tutela jurisdicional visando o recebimento 

do seu crédito.  

 

DO DIREITO 

 

As relações obrigacionais trazem em sua essência, mesmo que de 

forma implícita, a promessa de cumprimento das respectivas obrigações por 

parte das pessoas nelas envolvidas. 

A doutrina de Orozimbo Nonato leciona que: 

 “A obrigação nasce para se extinguir com o seu cumprimento. O 

objetivo da obrigação não é perdurar no tempo, mas sim cessar sua 

existência com o adimplemento. Com o adimplemento, geralmente, 

cessa entre as partes o vínculo jurídico.” 

 

Ocorre que, excepcionalmente, as obrigações podem não ser 

cumpridas, ocorrendo o inadimplemento, o qual encontra-se configurado no 

caso em tela. Vejamos. 



 

 

Inobstante a Requerente ter cumprindo com suas obrigações conforme 

definido no contrato celebrado entre as partes, a Requerida, por sua vez, não 

cumpriu com sua parte na avença. 

Por força do contrato existente entre as partes, a Requerida deveria 

efetuar o pagamento dos serviços prestados no valor total R$20.000,00 (vinte 

mil reais) que, devidamente atualizado totaliza a quantia de R$ 29.000,69 

(vinte e nove mil reais e sessenta e nove centavos), o que não ocorreu. 

Há evidência, portanto, do descumprimento da obrigação, pois a 

Requerida deixou de efetuar o pagamento dos serviços prestados pela 

Requerente, sendo que "...verifica-se a inexecução da obrigação quando 

chegado o dia do seu vencimento não for ela cumprida pelo modo devido.(J. M. 

Carvalho Santos)”, o que deve ensejar a procedência do presente pedido. 

Ora, ao assumir a responsabilidade contratual de pagar pelos serviços 

prestados, a Requerida deveria ter providenciado o pagamento dentro no prazo 

estabelecido no contrato.  

Urge ressaltar que o artigo 186 do Código Civil de 2002, estabelece que: 

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

 

Latente que a ação voluntária da Requerida em não efetuar o 

pagamento na data do vencimento dos respectivos serviços, violou direito e 

causou danos a Requerente, o que, por força do artigo 927 do Código Civil de 

2002, lhe acarreta o dever de indenizar a Requerente. Vejamos: 



 

 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo. 

 

Além disso, os arts. 389, 394 a 397, 402, 475, 884, 885, 876 todos do 

Código Civil de 2002, em harmonia com a Lei nº 8.666/93, não toleram o 

enriquecimento sem causa por parte do devedor, in verbis: 

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e 

danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais 

regularmente estabelecidos, e honorários de advogado. 

 

Art. 394. Considera-se em mora o devedor que não efetuar o 

pagamento e o credor que não quiser recebê-lo no tempo, lugar e 

forma que a lei ou a convenção estabelecer. 

 

Art. 395. Responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora der 

causa, mais juros, atualização dos valores monetários segundo 

índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de 

advogado. 

Parágrafo único. Se a prestação, devido à mora, se tornar inútil ao 

credor, este poderá enjeitá-la, e exigir a satisfação das perdas e 

danos. 

 

Art. 396. Não havendo fato ou omissão imputável ao devedor, não 

incorre este em mora. 

 

Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu 

termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.         

Parágrafo único. Não havendo termo, a mora se constitui mediante 

interpelação judicial ou extrajudicial. 

 

Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as 

perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele 

efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar. 



 

 

 

Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução 

do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em 

qualquer dos casos, indenização por perdas e danos. 

 

Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de 

outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a 

atualização dos valores monetários. 

Parágrafo único. Se o enriquecimento tiver por objeto coisa 

determinada, quem a recebeu é obrigado a restituí-la, e, se a coisa 

não mais subsistir, a restituição se fará pelo valor do bem na época 

em que foi exigido. 

 

Art. 885. A restituição é devida, não só quando não tenha havido 

causa que justifique o enriquecimento, mas também se esta deixou 

de existir. 

 

Art. 876. Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica 

obrigado a restituir; obrigação que incumbe àquele que recebe dívida 

condicional antes de cumprida a condição. 

 

Ainda sobre o assunto, é valorosa a lição de Orlando Gomes: “a mora 

pressupõe: a) vencimento da dívida; b) culpa do devedor; c) viabilidade do 

cumprimento tardio.” 

No mesmo sentindo: 

APELAÇÃO CÍVEL. ENSINO PARTICULAR. AÇÃO DE COBRANÇA. 

INADIMPLEMENTO DAS MENSALIDADES. JUROS DE MORA EX 

RE. CORREÇÃO MONETÁRIA. O INADIMPLEMENTO, EM SEU 

TERMO, DA OBRIGAÇÃO POSITIVA E LÍQUIDA CONSTITUI DE 

PLENO DIREITO O DEVEDOR EM MORA. INTELIGÊNCIA DO 

ARTIGO 397 DO CÓDIGO CIVIL. O TERMO INICIAL DA 

CORREÇÃO É A DATA DO VENCIMENTO DE CADA 



 

 

MENSALIDADE. ASSIM, RESTARÁ MANTIDO O PODER 

AQUISITIVO DA MOEDA. DESTARTE, COMO OS JUROS 

MORATÓRIOS E A CORREÇÃO MONETÁRIA FORAM APLICADOS 

DESDE O VENCIMENTO DE CADA PRESTAÇÃO ATÉ A DATA DE 

ELABORAÇÃO DO CÁLCULO QUE INSTRUI A INICIAL, AQUELE É 

O TERMO INICIAL PARA A INCIDÊNCIA DESSES ENCARGOS. 

MULTA DE 2%. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.(Apelação 

Cível Nº 70058692112, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em 03/04/2014) 

 

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. 

OBRIGAÇÃO POSITIVA E LÍQUIDA. TERMO CERTO. JUROS 

MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. VENCIMENTO. MORA EX RE.1. 

Havendo termo certo para o pagamento de obrigação líquida, 

trata-se de mora exre e incide o art. 397, caput, do Código Civil, 

segundo o qual o "inadimplemento da obrigação, positiva e 

líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o 

devedor". Precedente da Corte Especial: EREsp 1.250.382/RS, Rel. 

Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 

02/04/2014, DJe 08/04/2014. 2. No caso, trata-se de ação monitória 

aparelhada em contrato de prestação de serviços educacionais, com 

vistas à cobrança de mensalidades em atraso, vale dizer, uma 

obrigação certa, líquida e exigível em certo prazo, muito embora não 

pudesse o instrumento ser levado a processo de execução. 3. Agravo 

regimental não provido. (AgRg no REsp 1333791 MS 2012/0143615-

4. Relator:MinistroLuis Felipe Salomão. Julgamento:24/03/2015. 

Órgão Julgador:T4 - Quarta Turma. Publicação:30/03/2015) 

 
 

Assim, Excelência, como exaustivamente demonstrado, diante do 

inconteste inadimplemento da Requerida, a Requerente sofreu real afronta ao 

seu direito material, o que não deve subsistir.   



 

 

Ora, recebida a prestação do serviço executada pela Requerente, não 

pode a Requerida locupletar-se indevidamente, o não pagamento de tais 

valores proporcionará à Requerida que enriqueça ilicitamente a expensas da 

Requerente, o que violaria dentre outros, o princípio da moralidade 

administrativa. 

Além disso, tendo a Requerida se beneficiado com o serviço prestado, 

deve efetuar o pagamento correspondente, com a respectiva atualização 

monetária. Nesse sentido: 

 

Ementa: ADMINISTRATIVO - CONTRATO DE OBRA - QUITAÇÃO-

CORREÇÃO MONETÁRIA. l. Empresa que recebe pagamento em 

atraso, sem correção, tem direito de exigi-la. 2 . Pagamento em 

atraso ( feito pelo Poder Público, só o libera quando 

integralmente pago, incluindo-se na integralidade os 

consectários legais e é correção monetária. 3. Correção 

monetária não é acessório, mas sim expressão atualizada da 

moeda. 4. Recurso improvido. Acórdão: Vistos, relatados e discutidos 

estes autos, acordam os Ministros da Segunda Turma do Superior 

Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas 

taquigráficas a seguir, por unanimidade, negar provimento ao recurso 

especial) . (Votaram com a Relatora os Ministros Franciulli Netto, 

Laurita Vaz, Paulo Medina e Francisco Peçanha Martins Processo: 

REsp 256169 / SP ; RECURSO ESPECIAL 2000/0039463-7 - 

Relator: MIN. ELIAN/ CALMON (1114) - Órgão Julgador :T2 - 

SEGUNDA TURMA - Data do Julgamento: 20/11/2001 Data da 

Publicação/Fonte: D J 18.02.2002 p. 301). 

 

A correção monetária visa manter atualizado no tempo o valor real do 

contrato, mediante a alteração de sua expressão nominal; não gera acréscimo 



 

 

ao valor nem traduz sanção punitiva, decorrendo do simples transcurso 

temporal. 

Assim sendo, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da Requerida e 

reparar os danos que seu ato ilícito acarretou a Requerente, requer que este 

austero Magistrado condene a Requerida a efetuar o pagamento dos valores 

que são devidos a Requerente para que seja cristalizada a justiça. 

 

DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

 

Tendo em vista a natureza do direito e demonstrando espírito 

conciliador, a par das inúmeras tentativas de resolver amigavelmente a 

questão, a Requerente desde já, nos termos do art. 334 do Código de 

Processo Civil, manifesta interesse em autocomposição, aguardando a 

designação de audiência de conciliação. 

 

DA JUNTADA DE ARQUIVOS EM FORMATO MP3 E MP4 

 

Excelência, é cediço que os arquivos para serem protocolados no 

sistema e-Proc, devem ter a capacidade máxima de 3Mb. 

O artigo 11 da Instrução Normativa 02/2011 do Tribunal de Justiça do 

Tocantins, que regulamenta o processo judicial eletrônico, dispõe que os 



 

 

documentos cuja digitalização seja tecnicamente inviável devido ao grande 

volume ou por motivo de ilegibilidade deverão ser apresentados na escrivania, 

vejamos: 

Art. 11. Os documentos indispensáveis à propositura da ação, bem 

como, todas petições destinadas aos autos do e-Proc/TJTO, deverão 

ser juntados na forma eletrônica e adequadamente classificados, 

conforme tabela atualizada pelo Poder Judiciário Estadual. 

§ 5º. Os documentos, cuja digitalização seja tecnicamente inviável 

devido ao grande volume ou por motivo de ilegibilidade, deverão ser 

apresentados na escrivania no prazo de 10 (dez) dias, contados do 

envio de petição eletrônica comunicando o fato, fornecendo-se recibo 

da entrega e: 

a)     A inviabilidade técnica deverá ser devidamente justificada ao 

magistrado, a quem cumprirá deferir o seu depósito ou apresentação 

em juízo. Em caso de indeferimento, o juiz fixará prazo para que a 

parte digitalize os documentos; 

 b)    Admitida a apresentação do documento em meio físico, o juiz 

poderá determinar seu arquivamento na escrivania ou somente o 

registro dos elementos e informações necessárias ao processamento 

do feito; 

c)     Os documentos permanecerão arquivados na escrivania até o 

trânsito em julgado da sentença; 

[...] 

  Assim sendo, diante da inviabilidade da juntada eletrônica, tendo em 

vista os formatos dos arquivos, quais sejam: MP3 e MP4, requer seja 

depositado na escrivania o CD que contém o restante da documentação 

indispensável à propositura da presente ação, capaz de demonstrar de forma 

efetiva o direito pleiteado pelo Requerente. 



 

 

 
DOS PEDIDOS 

 

Ante o exposto, requer: 

 

a) A citação da Requerida, no endereço constante do preâmbulo, 

para responder aos termos da ação, devendo, ao final, ser condenada a pagar 

á Requerente a importância de R$ 29.000,69 (vinte e nove mil reais e 

sessenta e nove centavos), que corresponde ao saldo devedor da operação 

com os encargos financeiros legalmente permitidos e pactuados; 

b) A cominação de multa diária, para o caso de descumprimento, no 

valor de R$ 1.000,00 fixando-se o prazo de 05 (cinco) dias para o cumprimento 

do preceito (art. 497, CPC); 

c) A designação de audiência de conciliação ou mediação, com 

fundamento no art. 319, VII, do CPC, tendo em vista que a Requerente tem 

interesse na conciliação; 

d) A juntada na escrivania do CD que contém o restante da 

documentação indispensável à propositura da presente ação; 

e) A condenação da Requerida ao pagamento das custas e 

despesas processuais, que por esta forem suportadas, bem como, honorários 

advocatícios nos termos do art. 85, § 3º, do CPC. 

Requer a produção de todas as provas em direito admitidas, na 

amplitude dos artigos 369 e seguintes do CPC, em especial a prova 



 

 

documental, a prova pericial, a testemunhal e o depoimento pessoal da 

Requerida. 

Dá-se a causa o valor de R$ 29.000,69 (vinte e nove mil reais e 

sessenta e nove centavos). 

Termos em que pede deferimento. 

Palmas - TO, 28 de julho de 2016. 

 

 

Leandro Manzano Sorroche 

OAB/TO 4.792 

 

 

Sinthia Ferreira Caponi     Suelen Ivana Sevalho Fortes 

         OAB/TO 6.536                                                    OAB/TO 6.296 

 

 

 

Ana Júlia Felício dos S. Aires                       Bruno Andrino Chirico  

         OAB/TO 6.792                                                    OAB/TO 6.175 

 

 

 

 

Ana Caroline F.Caponi 

Estagiária 



 

 

Rol de Documentos 

1- Procuração; 

2- Documentos Pessoais; 

3- Comprovante de endereço; 

4- E-mail com a aprovação do Roteiro – Fenepalmas; 

5- E-mail com a aprovação do Roteiro – VT E SPOT Fenepalmas. 
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ESTADO DO TOCANTINS 

PODER JUDICIÁRIO 
COMARCA DE PALMAS 

2ª VARA CÍVEL 

GABINETE DO JUIZ 

 

 

 

DESPACHO 

 

 

Recebo a inicial, pois devidamente instruída, nos termos do Novo 

Código de Processo Civil. 

Deve a Escrivania designar audiência de conciliação e/ou 

mediação
1
, em evento próprio, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania – CEJUSC desta Comarca, no prédio do Fórum, localizado na 

Avenida Teotônio Segurado, Paço Municipal, Palácio Marquês de São João da Palma. 

No ato o conciliador ou mediador deverá observar o disposto no 

Código de Processo Civil, bem como as disposições da lei de organização judiciária, 

inclusive, com o poder de designação de mais de uma sessão destinada à conciliação e à 

mediação, não podendo exceder a 02 (dois) meses da data de realização da primeira 

sessão, desde que necessárias à composição das partes. 

Intimar o autor na pessoa de seu advogado para indicar na petição 

inicial ou em peça autônoma, neste caso no prazo de 05 (cinco) dias, seu desinteresse na 

autocomposição, e o réu deverá fazê-lo por petição, apresentada com 10 (dez) dias de 

antecedência da audiência. 

Citar a parte requerida por mandado com pelo menos 20 (vinte) dias 

de antecedência à audiência, para comparecimento a esta, bem como para tomar 

conhecimento de todos os termos da exordial, e, querendo, responder à ação no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis, a contar da data da realização da audiência de conciliação ou 

mediação, independente do comparecimento ou não de qualquer das partes, sob 

pena de serem admitidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial (artigo 344, 

NCPC). Não localizada(s) a(s) parte(s) requerida(s), intimar a parte autora para 

providenciar nos autos o endereço onde possa(m) ser encontrada(s) e após, renovar o 

mandado. 

                                                 
1
 Acesse nossa pauta de audiências através do link: 

https://www.google.com/calendar/embed?src=civpalmas2%40gmail.com&ctz=America/Sao_Paulo  
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As partes deverão estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos e poderão constituir representante por meio de procuração 

específica, com poderes para negociar e transigir. 

Advertir que a autocomposição obtida será reduzida a termo e 

homologada por sentença, quando possível. 

Cientificar as partes que, querendo, poderão ter atendimento prévio e 

mais informações a respeito da referida audiência junto ao Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania – CEJUSC. Neste caso, deverão comparecer espontaneamente 

munidos do mandado respectivo. 

O não comparecimento injustificado da parte autora ou da parte 

requerida à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (segundo 

inteligência do artigo 334, § 8º, Código de Processo Civil). 

É direito das partes ter acesso ao número do processo e à chave 

deste. De posse dos números, podem acompanhar passo a passo o processo digital
2
. 

ESTA DECISÃO SERVE COMO MANDADO. Poderá o Sr. 

Oficial de Justiça, sendo necessário, agir na forma do art. 212, § 2° do Código de 

Processo Civil. 

Intimar. Citar. Cumprir.
3
 

 

 

                                                 
2
 https://eproc1.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/  

3
 Para mais informações sobre o trabalho desta Vara, acesse: 

http://www.facebook.com/segundavaracivelpalmas  

Assinado de forma digital por LUIS OTAVIO DE QUEIROZ
FRAZ
Data: 22/08/2016 16:40:32
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Em cumprimento a(o) decisão/despacho do evento 05 designo audiência de conciliação para o dia 19/10/2016, às

09:00hs. 

Palmas-TO, 25/08/2016

LEONICE DOS SANTOS BERNARDO 
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Fica o Autor Intimado da Audiêrncia designada no EVENTO retro. 
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COMUM

I JOÍ&

Estado do Tocantins 1
Tribunal de Justiça (fe3)

2a Vara Civel de Palmas

MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

AUTOS N°: 0025562-86.2016.827.2729 CHAVE: 701034534316 VALOR DA CAUSA: R$ 29000.69

AÇÃO: Procedimento Comum

AUTOR: PUBLIC PROPAGANDA & MARKETING LTDA

ADVOGADO AUTOR: LEANDRO MANZANO SORROCHE - OAB/TO 4792

REQUERIDO: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PALMAS - CNPJ: 26747105000100,

residente e domiciliado na QUADRA 103, AVENIDA LO 2, LOTE 22, - PLANO DIRETOR NORTE -CENTRO

77.001-022 - PALMAS - TO "~

O Doutor LUlS OTÁVIO DE QUEIROZ FRAZ Juiz de Direito da 2' VARA Cível da Comarca de Palmas-TO,

MANDA ao Senhor Oficial de Justiça a quem este for entregue, que em cumprimento ao presente, extraído do

processo infra-identificado, dê cumprimento ao constante no quadro finalidade:

FINALIDADE: CITAR a parte requerida ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PALMAS

, qualificação e endereço acima descritos, na pessoa de seu representante legal, para os termos da ação

supramencionada (artigo 238 e ss do NCPC); E INTIMAÇÃO para comparecer na Audiência - Conciliação -

Designada - CENTRAL DE CONCILIAÇÕES - 19/10/2016 09:00:00 horas, a qual será realizada no Fórum

local, sito à Av. Theotônio Segurado, Paço Municipal Palácio Marques São João da Palma e, caso manifeste

possível desinteresse na autocomposição, deve fazer por petição e observar o prazo de pelo menos 10(dez)

dias úteis de antecedência, contados da data acima mencionada. CIENTE que o prazo para oferecer

resposta será de 15(quinze) dias úteis, a contar da realização da audiência de conciliação ou mediação,

independente do comparecimento ou não de qualquer das partes , sob pena de serem presumidos

como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora na petição inicial (artigo 344 do NCPC). O não

comparecimento injustificado da parte autora ou da parte requerida à audiência de conciliação será

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por cento)

da vantagem económica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado

(segundo inteligência do artigo 334, § 8°, Código de Processo Civil).

DESPACHO/DECISÃO: Seguem em anexo cópia da petição inicial e decisão as quais passam a fazer parte

integrante desta, as demais peças do processo poderão ser acessadas pelo link a seguir descrito. Para mais

informações acerca do processo acesse o link: http://eproc.tjto.jus.br, e consulte através da "consulta pública",

informando o número 0025562-86.2016.827.2729 e a chave: 701034534316.Palmas-TO, 26/08/2016

NEI DE OLIVEIRA

Documento assinado eletronicamente por NEI DE OLIVEIRA , Matricula 121083.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: httos://eproc1.Hto.ius.br/eDrocV2prodIgrau/externocontrolador.php?
acao=valida_documento consultar e digite o Código Verificador 1479728faff





PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Tipo documento: 
Evento: 

Data: 

CERTIDÃO
MANDADO DEVOLVIDO CUMPRIDO
21/09/2016 11:41:55

Documento 26



Documento assinado eletronicamente por  SUSLEY BRAGA COSTA , Matricula  156938.
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  CERTIDÃO
 
  Processo nº     0025562-86.2016.827.2729
 
Certifico e dou fé, que em cumprimento ao presente mandado, dirigi-me ao endereço mencionado no mesmo em
05.09.2016 e ali sendo, intimei a ACIPA, através do seu representante legal, por todo o conteúdo do mandado,
que lhe foi lido e entregue a contrafé, exarando sua nota de ciente.
 
Palmas-TO, 21 de setembro de 2016.
 
 
SUSLEY BRAGA COSTA
Oficiala de Justiça
Mat. 156938
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Intimo a parte autora para manifestar acerca da certidão do oficial de justiça do evento 10.

 

Palmas-TO, 22/09/2016

 

LARYSSA LAIS SILVA CARNEIRO



PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Tipo documento: 
Evento: 

Data: 

ATA DE AUDIÊNCIA
AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REALIZADA &#150; ACORDO INEXITOSO - LOCAL SALA DO CEJUSC PALMAS - 19/10/2016 09:00. REFER. EVENTO 6
04/11/2016 10:00:06

Documento 28



PODER JUDICIÁRIO - ESTADO DO TOCANTINS
COMARCA DE PALMAS - VARA CÍVEL

CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA

TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

Autos n° 0025562-86.2016.8272729

Ação: AÇÃO DE COBRANÇA - CÍVEL

Requerente: PUBLIC PROPAGANDA E MARKETING LTDA- PRESENTE

Advogado: SINTHIA FERREIRA CAPONI (OAB/TO 6536) - PRESENTE

Requerido: ACIPA-ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PALMAS -TO

neste ato representado por seu preposto GABRIELLA ARAÚJO BARROS - PRESENTE

Advogado: MARCELLA GONÇALVES DO VALE (OAB/TO 6236 ) - PRESENTE

Data: 19 de outubro de 2016, às 09 horas.
Conciliadora Voluntária: Zuleica Miranda Freitas

Aberto o ato, foi verificada a presença de ambas as partes. Tentada a conciliação, restou

infrutífera. Neste ato o advogado do requerido requer juntada de caria de preposto e

substabelecimento e procuração. Assim, devolvo os autos ao c

providências cabíveis. Nada mais. Eu Zuleica Miranda Freitas (

Voluntária, que o digitei e subscrevi.

origem para as

)-, Conciliadora

Advogado do Requerente

Adv
,v vv -

dq Requerido

\]



INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: KARIELLO SOUSA COELHO, brasileiro, casado, empresário,
inscrito no CPF sob o n° 625.425.831-53 e RG n° 69055 SSP/TO, residente e
domiciliado à Quadra 205 sul Al. 16 U. 04 QI 11 - St. Sudoeste, Palmas/TO;

OUTORGADO: MARCELLA GONÇALVES DO VALE, brasileira, solteira,
advogada inscrita sob o n° 6236, com escritório profissional situado à Qd. 106 Sul,
Alameda 03, Lote 21, Sala 401 B, Plano Diretor Sul, Palmas - TO;

PODERES: O OUTORGANTE constitui e nomeia o OUTORGADO seu bastante
procurador, com os poderes contidos nas cláusulas "ad judicia" e "et extra", para
representá-lo no foro em geral ou fora dele, podendo, em qualquer juízo ou tribunal,
propor, contra quem de direito, as ações competentes e defendê-lo nas contrárias,
seguindo até a final decisão, usando dos recursos legais, acompanhando-o e
praticando todos os atos que se fizerem necessários ao bom e fiel cumprimento do
mandato ora outorgado, podendo mesmo substabelecê-lo, com ou sem reserva de
poderes, e, ainda, confessar, transigir, desistir, receber, dar quitação, firmar

compromisso e oferecer recurso.

KARIELLO SOUSA COELftO



CARTA DE PREPOSTO

Por meio da presente, nomeio na qualidade de preposto, a senhora GABRIELLA
ARAÚJO BARROS, brasileira, solteira, estudante, domiciliada na cidade de Palmas/TO,
sito na Quadra 1203 sul, Alameda 13, Lote 03, Ql 37 n°, Plano Diretor Sul, portadora da
Carteira de Identidade, RG n° 847.151 SSP/TO e do CPF n° 735.402.261-68, para fins de
representar a Associação Comercial e Industrial de Palmas, pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ n° 26.747.105/0001-00, estabelecida na cidade Palmas/TO,
situada à Quadra 103 Norte, Av. LO 02, Conjunto 01, Lote 71 - Plano Diretor Norte, junto
ao Fórum de Palmas.

Palmas, 19 de outubro de 2016.

ASSOCIAÇÃO RlAl. DE PALMAS

KARIELLO COELHO
PRESIDENTE





ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E
INDUSTRIAL DE PALMAS - TO

ATA DA APURAÇÃO DO RESULTADO DO PROCESSO ELEITORAL
QUADRIÉNIO 2015/2018

As dezessete horas e dez minutos do dia vinte e dois de janeiro do ano de dois mil
e quinze, na sede da ACIPA, reuniram-se os membros da mesa eleitoral
devidamente constituída, para proceder â apuração dos votos contabilizados na
eleição, para a qual foi obtido o seguinte resultado: 54 associados votaram, sendo
que todos os votos foram para a chapa Você Conhece Você Confia; não houve
nenhum voto nulo ou em branco. Após a apuração, mesa eleitoral declarou eleita a
chapa Você conhece Você Confia, composta pelos seguintes membros: Diretoria
Executiva: Presidente: Fabiano Roberto Matos do Vale Filho; 1° Vice-Presidente:
Karielo de Sousa Coelho; 2° Vice-Presidente: Thiago Rosa Santiago; 3° Vice
Presidente: Henrique Lázaro Lopes Cardoso; Secretário Geral: Iranilson Ferreira
Mota; 2a secretário: Crisólrto de Sousa Lopes; Tesoureiro Geral: Marciley Ferreira
da Silva; 2a Tesoureiro: Ademar Andrade de Oliveira; Diretoria de Relações
Públicas e Comunicação Social: Graziela Guardiola Peretti; Diretoria de Prestação
de Serviços: António Rodrigues de Faria; Diretoria de Património: Joseph Ribamar
Madeira; Diretoria de Esportes: Aristides Sambaíba José de Souza Neto; Diretoria
de Indústria: António João da Silva; Diretoria de Comércio: Fernando Alves Pereira;
Diretoria de Tecnologia e Inovação: Artur Borges de Seixas; Diretoria de Micro e
Pequena Empresa: Enoch Alves de Carvalho Neto; Diretoria de Empreendedor
Individual: Elma Rocha Chaves; Diretoria de Transportes: Clever Gonçalves
Coelho; Diretoria do Shopping Céu Aberto Alameda Jardim: Gerson Bruch;
Diretoria de Taquaralto: Ernesto Pereira Ribeiro; Diretoria das Amos: Ronã
Rodrigues Santos; Diretoria do Agronegócio: Oneildo Lopes Valadares. Conselho
Consultivo: llza Corrêa, Idan Miguel da Cunha, Valdir Ghislene César, Ana Maria
Moura, Ricardo da Silva Carreira, Luciano Rosa. Conselho Fiscal: Aldo da Silva
Milhomem, Luiz António Lopes, João Gonçalo dos Santos, Ivan Ricardo Naves
Inácio, João Coelho de Oliveira. Nada mais hãvèr>do, encerrou-se a sessão de
apuração e lavrou-se a presente ata.

DADOS DA DIRETORIA EXECUTIVA E ÒONSELHO FISCAL ELEITA PARA O
QUADRIÉNIO 2015/2018:

Presidente:
Nome: Fabiano Roberto Matos do Vale Filho
RG. 8001273 SSP/MG CPF: 007.393.256-6

1° Vice Presidente:
Nome: Karíello Sousa Coelho
RG. 69.055 SSP/TO CPF: 625.425.831-53

2° Vice Presidente:
Nome: Thiago Rosa Santiago
RG. 429.533 SSP/TO CPF: 008.799.201-90

<03 Norto-Av. LO-02 Cj. 01 Lt. 22-77.001-022 CentroPalmas /TO Fone (63) 3215-5577 - E-maíl: contatoCT&CiDa.om.br
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3° Vice Presidente:
Nome: Henrique Lázaro Lopes Cardoso
RG. 251.995 SSP/TO CPF: 864.606.097-72

Secretário Geral:
Nome: Iranilson Ferreira Mota
RG. 252CRA/TO CPF: 776.474.831-53

2° Secretario:
Nome: Crisólito de Sousa Lopes
RG: 297.120 SSPyTO CPF: 401.931.281-87

Tesoureiro Geral:
Nome: Marciley Ferreira da Silva
RG: 301.991 SSP/TO CPF: 856.067.741-00

2° Tesoureiro:
Nome: Ademar Andrade de Oliveira
RG: 095.389 2a via SSP/TO CPF: 289.518.402-04

Diretor de Relações Publica:
Nome: Graziela Guardiola Peretti
RG: 1235950 SSP/TO CPF: 815.495.471-00

Diretor de Património:
Nome: Joseph Ribamar Madeira
RG: 164.0511 SSP/MA CPF: 471.219.553-34

Diretor de Esportes:
Nome: Aristides Sambafba José de Sousa Neto
RG: 1053162 SSP/TO CPF: 198.792.101-15

Diretor de Comércio:
Nome: Fernando Alves Pereira
RG: 2721947- SSP/GO CPF: 521.200.151-04

Diretor de Indústria:
Nome: António João da Silva
RG: 580.150 SSP/MG CPF : 420.159.361-49

Diretor de Produtos e Serviços:
Nome: António Rodrigues de Faria
RG: 1.588.820 SSP/GO CPF: 370.406.181-68
Diretor de Tecnologia e Inovação:
Nome: Artur Borges de Seixas
RG: 1084195 SSP/TO CPF: 036.180.861-56

Diretor de Micro e Pequena Empresa:
Nome: Enoch Alves de Carvalho Neto
RG: 1850661 SSP/PE CPF : 234.646.074-53

03 Norte-Av. LO-02 Cj. 01 Lt. 22 - 77.001-022 CentroPalmas /TO Fone (63) 3215-5577 - E-mail: contato@aciDa.org.br
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Diretor de Empreendedor Individual:
Nome: Elma Rocha Chaves
RG: 109239 SSP/TO CPF : 234.646.074-53

Diretor de Transportes:
Nome: Clever Gonçalves Coelho
RG: 54676 SSPfTO CPF : 663.221.971-34

Diretor do Shopping Céu Aberto - Alameda Jardim:
Nome: Gerson Bruch
RG: 56827943 SSP/PR CPF : 783.800.309-15

Diretor de Taquaralto:
Nome: Ernesto Pereira Ribeiro
RG: 199167 SSP/TO CPF : 858.205.201-49

Diretor das ARNOS:
Nome: Ronã Rodrigues Santos
RG: 117708 - CRC/TO CPF : 823.021.891-91

Diretor do Agronegócio:
Nome: Oneildo Lopes Valadares
RG: 436.967 SSP/GO CPF: 117.879.291-91

CONSELHO FISCAL:

Aldo da Silva Milhomem
RG: 423251 SSP-TO CPF: 207.626.153-20

Ivan Ricardo Naves Inácio
RG: 168.058 SSP-GO CPF: 410.020.241-53

João Coelho de Oliveira
RG: 3212297 SSP-TO CPF: 251.270.981-72

João Goncalo dos Santos
RG: 42305413 SSP-RO CPF: 546.302.079-53

Luiz António Lopes
RG: 30457846 SSP- PR CPF: 319.22.1989-00

inãTunfde Oliveira

OAB/TO 2147- Presidente da Mesa Eleitoral

<-^'&^^/QÍ ~JÇUw ±^^t/wru+w) *
AndMnJfon. Luiz JCTBÇnpMartins Taine da Rocha Souza Almeida

Secretária da Mesa Eleitoral
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ATA DA REUNIÃO DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS DO EXERCÍCIO 2015 E APROVAÇÃO DE LICENÇA

Aos dezessete dias do mês de dezembro de dois mil e quinze, na sede da
ACIPA, reuniram-se os membros da Diretoria para apresentação da
prestação de contas do exercício de 2015. Conforme lista de presença
anexada a presente ata, o Presidente atual, o empresário Fabiano Roberto do
Vale Filho abriu a reunião, fazendo um breve relato sobre as atividades
realizadas durante sua gestão à frente da entidade. A seguir o presidente
Fabiano Roberto do Vale Filho, passou a palavra à secretária executiva
Marcella Gonçalves do Vale, onde foi apresentado, via documental a cada um
dos diretores presentes, as contas e receitas da entidade tendo a aprovação
unânime do quadro de diretores. Aprovada a prestação de contas, o
presidente anunciou seu pedido de licença temporária por um ano por
motivos pessoais. A assessora jurídica da Acipa, Dra. Célia Turri, presente na
reunião manifestou que de acordo com o estatuto tal pedido deve ser
aprovado pela diretoria e, sendo aprovado o pedido, a presidência passa ao
comando do Vice-presidente durante todo o período da licença. A
solicitação foi colocada em votação perante a diretoria que por unanimidade
aprovou a licença. Desta forma, Fabiano Roberto Matos do Vale Filho passa
a presidência ao 1° Vice-Presidente - Kariello de Sousa Coelho. Após, o
presidente empossado, fez um pronunciamento aos presentes conclamando
todos os presentes a participarem efetivamente e colaborarem com a nova
gestão. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a presente reunião, e eu,
Marcella Gonçalves do Vale, assessora executiva da entidade, lavrei a
presente ata que foi assinada pelos presentes.

a da Silva
Geral

Célia Regina Turri de Oliveira
Assessora Jurídica

Marciley F
Tesoun

1° Vice-Presidente
oberto do Vale Filho^
Presidente '
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE PALMAS – ESTADO DO TOCANTINS 

 

Processo nº 0025562-86.2016.827.2729   

 

 

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PALMAS, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ sob nº 26.747.105/0001-00, com sede na Quadra 103 Norte, 

Avenida LO 02, lote 71, CEP: 77.001-022, Plano Diretor Norte, Palmas – TO, Fone: (63) 

3215-5577, neste ato representada pelo seu presidente Sr. Kariello Sousa Coelho, 

brasileiro, casado, sem união estável, empresário, inscrito no CPF sob o nº 625.425.831-

53 e RG nº 69055 SSP/TO, endereço eletrônico kariello@arezzopalmas.com.br, residente 

e domiciliado na Quadra 205 sul Al. 16 Lt. 04 QI 11 – St. Sudoeste, Palmas – TO, vem 

respeitosamente à presença de Vossa Excelência, por sua advogada e procuradora, 

procuração anexa, adiante assinada, com o fim de propor 

 

CONTESTAÇÃO A AÇÃO DE COBRANÇA 

 

proposta por PUBLIC PROPAGANDA E MARKETING LTDA, já qualificada na inicial, 

pelos fatos e fundamentos jurídicos a seguir alinhavados: 

 

I. SÍNTESE DOS FATOS 
 
A Requerente propôs ação de cobrança contra a Requerida a fim de constituí-la 

como devedora , tendo como objeto da ação um contrato de produção de vídeo e spot, 
produzidos pela Requerente em 2015.  
  

Ocorre que a Requerida nenhum contrato firmou com a Requerente a título dos 
referidos objetos. Todavia, tem conhecimento desta contratação entre a Requerente e o 
SEBRAE-TO.  

 
Para esclarecimento, em 2015, foi firmado contrato entre a Associação Comercial 

e Industrial de Palmas - ACIPA e a Empresa Public Propaganda & Marketing LTDA com 
serviços destinados a Feira de Negócios de Palmas – Fenepalmas 2015, todavia,  o 
único e exclusivo contrato firmado entre a Requerente e a Requerida se encontra 
integralmente quitado, conforme documentos em anexo. 



 
 

 

 
O objeto do contrato era de assessoramento geral de propaganda e publicidade. 

Contemplando nos serviços de propaganda e marketing: planejamento estratégico, 
redação, design, projetos, ações de branding, endomarketing, promoção, merchandising 
para fortalecimento e manutenção da marca ACIPA; Projetar a marca ACIPA a nível 
Estadual.  

 
No que diz respeito ao contrato objeto desta demanda judicial, a Requerida 

desconhece qualquer contrato firmado entre as partes a respeito de produção. Apenas é 
de seu conhecimento que, como parceiro da FENEPALMAS 2015, o SEBRAE-TO firmou 
verbalmente contrato com a Requerente para produção de vídeo para FENEPALMAS, ao 
qual era de sua responsabilidade na parceria, e com isso, toda negociação foi realizada 
entre SEBRA-TO e a Requerente, desconhecendo, portanto, a Requerida, das clausulas 
e valores contratados.  

 
Eis a breve síntese do essencial. 

 
II. DA VERDADE DOS FATOS 
 
Ao contrário do que tenta fazer crer a requerente, o verdadeiro desencadear dos 

fatos é diverso da situação por ela apresentada. 
 
Isso porque, a requerida realizou o pagamento do que lhe cabia, dos serviços 

prestados avençados no contrato, conforme consta na cláusula 3ª do instrumento 
contratual (segue anexo). 

 
De fato, a requerida firmou parceria junto ao SEBRAE para que houvesse o 

repasse da verba destinada ao custeio de certos serviços prestados pela requerente, 
quais sejam produção e criação do VT e SPOT para a Feira de Negócios de Palmas – 
Fenepalmas 2015, todavia, a contratação dos serviços ao qual a Requerente é 
prestadora foi realizado não pela Requerida mas tão somente entre o SEBRAE/TO e a 
Requerente, desconhecendo, portanto, a Requerida dos termos e valores apresentados 
na contratação entre as referidas partes contratantes.  

 
 
III. DO DIREITO 
 
Cabe ressaltar que, a negociação a respeito do objeto da presente demanda não 

foi realizada entre a Requerida e a Requerente, e sim entre SEBRAE-TO e a 

empresa Requerente. 

 

Vale ainda frisar que a referida negociação fora procedida através de acordo 

verbal entre as partes contratantes de fato, conforme informações do próprio 

SEBRAE/TO. 

  



 
 

 

A respeito do tema segue a inteligência do Código Civil, onde aduz em seu art. 

107: 

“Art. 107. A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, 

senão quando a lei expressamente a exigir.” 

 

Portanto, é livre a forma que se faz um negócio jurídico, entre os quais o contrato 

verbal em sua essência, que poderá se demonstrado pelo simples aceite ou manifestação 

da vontade das partes.  

 

Por ter sido acordado entre as partes contratantes de fato supramencionadas, 

cabe, portanto, a demanda vigorar em face do SEBRAE-TO, uma vez que, o único 

contrato firmado entre a Associação Comercial e Industrial de Palmas e a Requerente fora 

em sua totalidade cumprido e quitado, conforme comprovantes de pagamento em 

anexo, não havendo pendencia nenhuma em aberto. 

 

Ainda, os documentos juntados pela Requerida nada provam o aceite da 

Requerida em cláusulas contratuais diversas das juntadas nesta contestação, tendo em 

vista que, mais uma vez, reitero: toda negociação fora realizada entre a Requerida 

e SEBRAE/TO. 

 

IV. DOS PEDIDOS 
 
Face ao exposto requer a Vossa Excelência: 
 

 
a) Seja julgada improcedente a presente ação de cobrança por estar 

fundada em valores inexistentes, tendo em vista a inexistência de 
contratação realizada pela Requerida junto ao Requerente; 
 

b) A juntada de todos os documentos em anexo; 
 

c) Protesto provar o alegado por todos os meios de prova admitidos em 
direito, notadamente, documental e testemunhal; 
 

d) Condenação do autor ao pagamento das custas processuais e 
honorários advocatícios no montante de 20% (vinte por cento) sobre 
o valor da causa. 

 

Termos em que, 

Pede Deferimento. 

 



 
 

 

Palmas, 09 de novembro de 2016. 

 

 

Marcella Gonçalves do Vale 

OAB/TO nº 6236 
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARDA DE PALMAS - ESTADO DO TOCANTINS, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Processo nº: 0025562-86.2016.827.2729 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

PUBLIC PROPAGANDA & MARKETING LTDA , já qualificada 

nos autos do processo em epígrafe, por seus advogados e 

bastantes procuradores, conforme incluso instrumento de 

mandato, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, 

apresentar IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, oferecida por 

ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PALMAS - 

ACIPA, também já qualificada, pelos fatos e fundamentos que 

abaixo seguem: 

 

 

BREVE RELATO DOS FATOS 

 
 



 

 

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por Public Propaganda & Marketing 

LTDA  em face de ACIPA – Associação Comercial e Industrial de Palmas -TO. 

A Requerente aduziu, em síntese, que firmou com a Requerida um contrato, 

fincando acordado que a Requerida pagaria a quantia de R$12.000,00 (doze mil reais) 

referente a produção e criação de VT, bem como R$8.000,00 (oito mil reais) referente 

a criação e produção de Spot, estando esta inadimplente. 

Desta forma, requereu a condenação da Requerida para pagar a importância 

de R$29.000,69, que corresponde ao saldo devedor acrescido dos encargos 

financeiros.  

Em sede de Contestação, a Requerida alega que não firmou nenhum contrato 

com a Requerente a título dos referidos objetos. Todavia, tem conhecimento desta 

contratação entre a Requerente e o SEBRAE-TO.  

Aduziu que o único e exclusivo contrato firmado entre a Requerente e a mesma 

se encontra integralmente quitado. 

No mais, reconheceu que firmou parceria junto ao SEBRAE para que houvesse 

o repasse da verba destinada ao custeio de certos serviços prestados pela 

Requerente, quais sejam produção e criação do VT e SPOT para a Feira de Negócios 

de Palmas – Fenepalmas 2015, todavia, a contratação dos serviços ao qual a 

Requerente é prestadora foi realizado não pela Requerida mas tão somente entre o 

SEBRAE/TO e a Requerente. 

Ao final, requer seja julgada improcedente a presente ação de cobrança por 

estar fundada em valores inexistentes. 

Entretanto, a pretensão da Requerida, como formulada, é completamente 

despida de fundamento fático e jurídico, conforme veremos a seguir. 

 



 

 

DO MÉRITO 

 

 Não assiste qualquer razão à Requerida, nas alegações constantes da peça 

contestatória que acostou, senão vejamos: 

A Requerente e a Requerida ACIPA, celebraram contrato verbal, no qual 

acordaram que a produção e criação do VT e SPOT para a Feira de Negócios de 

Palmas - Fenepalmas 2015 seriam pagos posteriormente, uma vez que nesta edição 

da feira o recurso financeiro procederia inteiramente via SEBRAE. 

Assim, a Requerida deveria efetuar o pagamento à Requerente referente à 

prestação dos serviços de produção e criação de VT e SPOT para a Fenepalmas 

2015, após o término da feira, cujos valores, respectivamente, seriam: R$12.000,00 

(doze mil reais) e R$8.000,00 (oito mil reais). 

Cumpre informar, Excelência, que a Requerida, até a propositura da presente 

ação, nunca havia negado sua responsabilidade quanto ao pagamento da dívida. 

Justificava sua inadimplência na falta do repasse dos recursos pelo SEBRAE. 

No entanto, agora, tenta eximir-se de sua responsabilidade, sob a alegação de 

que desconhece qualquer contrato firmado entre a mesma e a Requerente a respeito 

de produção e criação de VT e SPOT, aduzindo, ainda, que apenas tem conhecimento 

que o SEBRAE firmou verbalmente contrato com a Requerente para produção de 

vídeo para FENEPALMAS, “ao qual era de sua responsabilidade na parceria”. O que 

não procede! 

Excelência, o contrato celebrado para a produção e criação de VT e SPOT 

foi realizado entre a Requerente e a Requerida ACIPA. Esta, por sua vez, firmou 

parceria junto ao SEBRAE para que houvesse o repasse da verba destinada ao 



 

 

custeio dos serviços prestados pela requerente, quais sejam produção e criação 

do VT e SPOT para a Feira de Negócios de Palmas – Fenepalmas 2015. 

Este fato foi reconhecido, inclusive, pela própria Requerida, quando, em sua 

peça contestatória afirmou que: 

 

Verifica-se, que a própria Requerida reconheceu a existência de um 

contrato, bem como que firmou uma parceria junto ao SEBRAE para pagar pelo 

mesmo. Entretanto, até o presente momento não houve o pagamento, estando a 

Requerida inadimplente. 

Frise-se, que a Requerida, em nenhum momento, nega a existência do 

débito, tampouco o seu montante! 

Ademais, Excelência, verifica-se que a Requerida, por diversas vezes, 

contradiz-se. Ora, na mesma peça contestatória, reconhece a existência de um 

contrato, bem como que firmou uma parceria junto ao SEBRAE para quitá-lo, 

como acima mencionado, no entanto, também alega o desconhecimento de 

qualquer contrato celebrado entre a mesma e a Requerente. Vejamos: 

 



 

 

 

 

 

A Requerida expões informações de maneira contraditória, o que 

demonstra o objetivo único de tentar ludibriar esse r. Juízo, para, induzindo-o 

em erro, continuar se esquivando da sua obrigação de pagar o que deve a 

Requerente.  

Quanto à Alegação da Requerida de que a contratação dos serviços se 

deu diretamente entre o SEBRAE e a Requerente, esta não deve prosperar. 

A Requerida inobservou o que estabelece o artigo 373, II, do CPC, o qual 

aduz que compete à parte Ré comprovar a existência de fato extintivo, 

impeditivo ou modificativo do direito da parte autora.  



 

 

A parte ré não se desincumbiu de seu ônus, pois não apresentou 

qualquer prova apta a anular as alegações deduzidas na petição inicial, no 

sentido de que o contrato celebrado se deu entre a mesma e a Requerida, o 

que, consequentemente, a teria tornado inadimplente. 

A Requerida se limitou apenas a juntar Cheques e Notas fiscais 

comprovando o pagamento de serviços prestados pela Agência Requerente referente 

a Fee Mensal dos meses de Abril, Maio, Julho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro 

e Dezembro de 2015, os quais não são objetos da presente demanda.  

Junta, ainda, cópia de um Contrato de Prestação de Serviços, cujo objeto é 

a prestação pela Requerente à Requerida de serviços que consiste no 

assessoramento geral de propaganda e publicidade, o qual, também não se refere à 

presente lide, que, sequer contém as assinaturas da Requerente e de 

testemunhas.  

Verifica-se, pois, que os argumentos e documentos trazidos na peça 

contestatória revelam-se insuficientes e ineficazes para rechaçar os pedidos 

formulados pela Requerente. 

Por outro lado, a Requerente devidamente comprovou suas alegações! 

Demonstrou que firmou uma relação jurídica com a Requerida ACIPA – 

Associação Comercial e Industrial de Palmas –TO, referente a prestação de serviços, 

cujo objeto era a produção e criação do VT e SPOT para a Feira de Negócios de 

Palmas – Fenepalmas 2015, sendo a contraprestação pelos serviços prestados de 

responsabilidade da Requerida, a qual se encontra, até o presente momento, 

inadimplente. 

Foram juntados aos autos os E-mails trocados entre a Requerente e a 

Requerida ACIPA, os quais evidenciam a relação jurídica entre as partes, bem como a 



 

 

responsabilidade da Requerida em pagar a contraprestação pelos serviços 

devidamente prestados. Vejamos: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Desta forma, conclui-se que a Requerida contesta fatos incontroversos, sem 

qualquer argumento lógico, para fins manifestamente procrastinatórios, tumultuando o 

processo e alterando a verdade processual. 

 

DO DIREITO 

 

As relações obrigacionais trazem em sua essência, mesmo que de forma 

implícita, a promessa de cumprimento das respectivas obrigações por parte das 

pessoas nelas envolvidas. 

A doutrina de Orozimbo Nonato leciona que: 

“A obrigação nasce para se extinguir com o seu cumprimento. 

O objetivo da obrigação não é perdurar no tempo, mas sim 

cessar sua existência com o adimplemento. Com o 

adimplemento, geralmente, cessa entre as partes o vínculo 

jurídico.” 

 

Ocorre que, excepcionalmente, as obrigações podem não ser cumpridas, 

ocorrendo o inadimplemento, o qual encontra-se configurado no caso em tela. 

Vejamos. 

Inobstante a Requerente ter cumprindo com suas obrigações conforme definido 

no contrato celebrado entre as partes, a Requerida, por sua vez, não cumpriu com sua 

parte na avença 



 

 

Por força do contrato existente entre as partes, a Requerida deveria efetuar o 

pagamento dos serviços prestados no valor total R$20.000,00 (vinte mil reais) que, 

devidamente atualizado totaliza a quantia de R$ 29.000,69 (vinte e nove mil reais e 

sessenta e nove centavos), o que não ocorreu. 

Há evidência, portanto, do descumprimento da obrigação, pois a Requerida 

deixou de efetuar o pagamento dos serviços prestados pela Requerente, sendo que 

"verifica-se a inexecução da obrigação quando chegado o dia do seu vencimento não 

for ela cumprida pelo modo devido. (J. M. Carvalho Santos)”, o que deve ensejar a 

procedência do presente pedido. 

Ora, ao assumir a responsabilidade contratual de pagar pelos serviços 

prestados, a Requerida deveria ter providenciado o pagamento. 

Urge ressaltar que o artigo 186 do Código Civil de 2002, estabelece que: 

 

 Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

 

Além disso, os arts. 389, 394 a 397, 402, 475, 884, 885, 876 todos do Código 

Civil de 2002, não toleram o enriquecimento sem causa por parte do devedor, in 

verbis: 

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por 

perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo 

índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de 

advogado.  

Art. 394. Considera-se em mora o devedor que não efetuar o 

pagamento e o credor que não quiser recebê-lo no tempo, 

lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer.  



 

 

Art. 395. Responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora 

der causa, mais juros, atualização dos valores monetários 

segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e 

honorários de advogado.  

Parágrafo único. Se a prestação, devido à mora, se tornar 

inútil ao credor, este poderá enjeitá-la, e exigir a satisfação das 

perdas e danos.  

Art. 396. Não havendo fato ou omissão imputável ao devedor, 

não incorre este em mora. 

Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no 

seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.  

Parágrafo único. Não havendo termo, a mora se constitui 

mediante interpelação judicial ou extrajudicial.  

Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, 

as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que 

ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.  

Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a 

resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, 

cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e 

danos.  

Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa 

de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, 

feita a atualização dos valores monetários.  

Parágrafo único. Se o enriquecimento tiver por objeto coisa 

determinada, quem a recebeu é obrigado a restituí-la, e, se a 

coisa não mais subsistir, a restituição se fará pelo valor do bem 

na época em que foi exigido.  

Art. 885. A restituição é devida, não só quando não tenha 

havido causa que justifique o enriquecimento, mas também se 

esta deixou de existir.  

Art. 876. Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido 

fica obrigado a restituir; obrigação que incumbe àquele que 

recebe dívida condicional antes de cumprida a condição. 



 

 

 

Assim, Excelência, como exaustivamente demonstrado, diante do 

inconteste inadimplemento da Requerida, a Requerente sofreu real afronta ao 

seu direito material, o que não deve subsistir. 

Ora, recebida a prestação do serviço executada pela Requerente, não 

pode a Requerida locupletar-se indevidamente. O não pagamento de tais valores 

proporcionará à Requerida que enriqueça ilicitamente a expensas da 

Requerente.  

Além disso, tendo a Requerida se beneficiado com o serviço prestado, deve 

efetuar o pagamento correspondente, com a respectiva atualização monetária. Nesse 

sentido: 

Ementa: ADMINISTRATIVO - CONTRATO DE OBRA - 

QUITAÇÃOCORREÇÃO MONETÁRIA. l. Empresa que recebe 

pagamento em atraso, sem correção, tem direito de exigi-

la. 2 . Pagamento em atraso ( feito pelo Poder Público, só o 

libera quando integralmente pago, incluindo-se na 

integralidade os consectários legais e é correção 

monetária. 3. Correção monetária não é acessório, mas sim 

expressão atualizada da moeda. 4. Recurso improvido. 

Acórdão: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam 

os Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal de 

Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a 

seguir, por unanimidade, negar provimento ao recurso 

especial) . (Votaram com a Relatora os Ministros Franciulli 

Netto, Laurita Vaz, Paulo Medina e Francisco Peçanha Martins 

Processo: REsp 256169 / SP ; RECURSO ESPECIAL 

2000/0039463-7 - Relator: MIN. ELIAN/ CALMON (1114) - 

Órgão Julgador :T2 - SEGUNDA TURMA - Data do 



 

 

Julgamento: 20/11/2001 Data da Publicação/Fonte: D J 

18.02.2002 p. 301). 

 

A correção monetária visa manter atualizado no tempo o valor real do contrato, 

mediante a alteração de sua expressão nominal; não gera acréscimo ao valor nem 

traduz sanção punitiva, decorrendo do simples transcurso temporal.  

Assim sendo, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da Requerida e 

reparar os danos que seu ato ilícito acarretou a Requerente, requer que este 

austero Magistrado condene a Requerida a efetuar o pagamento dos valores que 

são devidos a Requerente para que seja cristalizada a justiça. 

 

DOS PEDIDOS 

 

Pelo exposto, requer a Vossa Excelência, digne-se a rejeitar os requerimentos 

feitos na Contestação, condenando a Requerida nos consectários de direito, em todos 

os pedidos da inicial, sem exceção, julgando totalmente procedente os pedidos da 

Exordial, como medida da mais nobre e elevada justiça. 

Termos em que, pede-se deferimento. 

Palmas - TO, 09 de janeiro de 2017. 

 

 

Leandro ManzanoSorroche 

OAB/TO 4.792 

 

Sinthia Ferreira Caponi     Suelen Ivana Sevalho Fortes 

         OAB/TO 6.536                                                    OAB/TO 6.296 

 



 

 

 

Ana Júlia Felício dos S. Aires                       Bruno AndrinoChirico  

         OAB/TO 6.792                                                    OAB/TO 6.175 

 

 

Ana Caroline F.Caponi 

Estagiária 
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 1/1 

 
ESTADO DO TOCANTINS 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE PALMAS 
2ª VARA CÍVEL 

GABINETE DO JUIZ 

 

 

DESPACHO 
 

 

Consulto as partes se desejam julgamento conforme o estado do 

processo ou o desdobramento da instrução. 

No primeiro caso, todas as partes optando pelo julgamento da 

demanda com fundamento no artigo 355, I, NCPC, incluir na lista de processos 

conclusos para sentença, onde será obedecida preferencialmente a ordem cronológica 

(art. 12, NCPC). 

No segundo caso, deve(m) a(s) parte(s) especificar(em), em 10 (dez) 

dias, as provas que deseja(m) produzir, justificando a utilidade de cada uma delas. 

Em caso de arrolamento de testemunhas, advirto que o interessado 

deve trazê-las para o ato, salvo impossibilidade de fazê-lo, o que deve ser comunicado 

ao juízo, em até 10 dias, seguida de prova do depósito para a diligência, se for o caso. 

Em caso de revisão contratual, a perícia somente será deferida em 

liquidação de sentença, evitando-se assim duplicidade da prova, já que esta deve ser 

firmada com base no que foi efetivamente sentenciado. 

Designada audiência nos moldes da rotina desta Vara, comunicar as 

partes com publicação no sistema, em evento próprio.
1
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Para mais informações sobre o trabalho desta Vara, acesse: 

http://www.facebook.com/segundavaracivelpalmas  

Assinado de forma digital por LUIS OTAVIO DE QUEIROZ FRAZ
Data: 06/03/2017 11:18:50
DN: cn=luis otavio de queiroz
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARDA DE PALMAS - ESTADO DO TOCANTINS, 

 
 
Processo nº: 0025562-86.2016.827.2729 

 
 

PUBLIC PROPAGANDA & MARKETING LTDA, já qualificada nos autos do 

processo em epígrafe, por seus advogados e bastantes procuradores, conforme 

incluso instrumento de mandato, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, em 

cumprimento ao despacho constante no Evento nº 25, informar o interesse na 

produção de prova testemunhal no presente feito. Segue rol de testemunhas a serem 

ouvidas em audiência de instrução, ressaltando-se que o comparecimento de ambas 

será espontâneo.  

a) Elaine Regina Guimaraes de Menezes 
 
Diretora Comercial do Grupo Public 
End.: 309 sul, rua 21, numero 01, ap. 07, residencial  Itaunas, Palmas - TO. 
RG.: 377756003 SSP SP 
CPF.: 331.666.578-19 
 
b) Elias Felizardo de Lima Neto  
 
Produtor Executivo 
Rg 6666487  
Cpf 015.818.842-06  
Endereço 110 norte, Alameda 05 lote 62, Palmas – TO. 
 

Termos em que, pede-se deferimento. 

Palmas - TO, 20 de março de 2017. 

 

Leandro ManzanoSorroche 

OAB/TO 4.792 

 



 

 

Sinthia Ferreira Caponi     Suelen Ivana Sevalho Fortes 

         OAB/TO 6.536                                                    OAB/TO 6.296 

 

 

Ana Júlia Felício dos S. Aires                       Bruno AndrinoChirico  

         OAB/TO 6.792                                                    OAB/TO 6.175 

 

 

Ana Caroline F.Caponi 

Estagiária 
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Documento assinado eletronicamente por  NEI DE OLIVEIRA , Matricula  121083.
Para confirmar a validade deste documento, acesse:  https://eproc1.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_controlador.php?
acao=valida_documento_consultar  e digite o Codigo Verificador 16552a7a8d 

Ficam as partes Intimadas a se manfiestar sobre o Despacho do EVENTO 25.
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Ficam as partes Intimadas a se manfiestar sobre o Despacho do EVENTO 25.
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA 

CÍVEL DA COMARCA DE PALMAS, ESTADO DO TOCANTINS  

 

Processo nº. 0025562-86.2016.827.2729 

 

PUBLIC PROPAGANDA E MARKETING, devidamente qualificada nos 

autos em epígrafe, vem, à presença de Vossa Excelência, através de seus 

advogados, em cumprimento a intimação constante no Evento nº 27, informar 

que as testemunhas já foram devidamente arroladas na petição constante no 

Evento nº 26 dos autos. 

Termos em que, pede deferimento.  

 

Palmas - TO, 10 de abril de 2016. 

 
 

Leandro ManzanoSorroche                         
OAB/TO 4.792 

 
Sinthia Ferreira Caponi                                 Suelen Ivana Sevalho Fortes 
         OAB/TO 6.536                                                    OAB/TO 6.296 
 
 
 
Ana Júlia F. dos Santos Aires                                Bruno Andrino Chirico  
         OAB/TO 6.792                                                         OAB/TO 6.175 
 
 
Ana Caroline F. Caponi 

Estagiária 
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Documento assinado eletronicamente por  LEONICE DOS SANTOS BERNARDO , Matricula  83548.
Para confirmar a validade deste documento, acesse:  https://eproc1.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_controlador.php?
acao=valida_documento_consultar  e digite o Codigo Verificador 161737f364 

0025562-86.2016.827.2729

Em cumprimento a(o) decisão/despacho do evento 25 designo audiência de conciliação,  instrução e julgamento

para o dia 29/05/2018, às 14:00hs. 

Palmas-TO, 29/08/2017

LEONICE DOS SANTOS BERNARDO 
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Documento assinado eletronicamente por  NEI DE OLIVEIRA , Matricula  121083.
Para confirmar a validade deste documento, acesse:  https://eproc1.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_controlador.php?
acao=valida_documento_consultar  e digite o Codigo Verificador 16f65ab566 

Ficam as partes Intimadas da Audiência de Instrução e Julgamento designada no EVENTO 33.
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Documento assinado eletronicamente por  NEI DE OLIVEIRA , Matricula  121083.
Para confirmar a validade deste documento, acesse:  https://eproc1.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_controlador.php?
acao=valida_documento_consultar  e digite o Codigo Verificador 16f65ab566 

Ficam as partes Intimadas da Audiência de Instrução e Julgamento designada no EVENTO 33.
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                                                       DESPACHO 

 

 

                 

                   Considerando a minha indicação como  juiz como titular da 29ª ZE para o 

próximo biênio, fato que ocorreu no dia 26/03/2018, e na sequência a notícia de eleições 

complementares, cujos preparativos estão em andamento para o pleito que se avizinha 

em 03/06/2018. 

 

                    Considerando o processo SEI nº 18.0.000011828-8 que indeferiu meu 

pedido de afastamento, o que permitiria a designação de um juiz substituto responder 

pela 2ª Vara Cível, sem a necessidade de redução do trabalho. 

                    Considerando que este Juiz sozinho  não possui  capacidade física para   

praticar os  atos complexos desta segunda vara cumulados  com os atos das eleições 

Estaduais, estas, serviço legalmente prioritário.  

 

Determino a suspensão de todas as audiências que estão designadas no 

período de 22 de maio a 27 de junho do corrente ano, justificando que não o fez antes 

porque havia a esperança da substituição por outro Magistrado. 

 

Estes processos devem ser priorizados para a nova pauta de audiência a ser 

construída. 

 

Intimem-se. 

 

Assinado de forma digital por LUIS OTAVIO DE QUEIROZ FRAZ
Data: 17/05/2018 09:55:06
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Documento assinado eletronicamente por  NEI DE OLIVEIRA , Matricula  121083
Para confirmar a validade deste documento, acesse:  https://eproc1.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_controlador.php?
acao=valida_documento_consultar  e digite o Codigo Verificador 1656f23db1 

Ficam as partes Intimadas do Despacho do EVENTO 39.
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Documento assinado eletronicamente por  NEI DE OLIVEIRA , Matricula  121083
Para confirmar a validade deste documento, acesse:  https://eproc1.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_controlador.php?
acao=valida_documento_consultar  e digite o Codigo Verificador 1656f23db1 

Ficam as partes Intimadas do Despacho do EVENTO 39.
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Documento assinado eletronicamente por  JOÃO VITOR BORGES MILHOMEM , Matricula  354561
Para confirmar a validade deste documento, acesse:  https://eproc1.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_controlador.php?
acao=valida_documento_consultar  e digite o Codigo Verificador 16d89bb554 

Autos nº: 0025562-86.2016.827.2729

Requerente: PUBLIC PROPAGANDA & MARKETING LTDA

Requerido: ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PALMAS

 

Intimo as  partes por todo o teor do despacho do evento 39 e da audiência de

Conciliação, Instrução e Julgamento designada, conforme consta no evento 46. 

 

Palmas-TO, 11/02/2019

JOÃO VITOR BORGES MILHOMEM

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
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Documento assinado eletronicamente por  JOÃO VITOR BORGES MILHOMEM , Matricula  354561
Para confirmar a validade deste documento, acesse:  https://eproc1.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_controlador.php?
acao=valida_documento_consultar  e digite o Codigo Verificador 16d89bb554 

Autos nº: 0025562-86.2016.827.2729

Requerente: PUBLIC PROPAGANDA & MARKETING LTDA

Requerido: ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PALMAS

 

Intimo as  partes por todo o teor do despacho do evento 39 e da audiência de

Conciliação, Instrução e Julgamento designada, conforme consta no evento 46. 

 

Palmas-TO, 11/02/2019

JOÃO VITOR BORGES MILHOMEM

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
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PÁGINA DE AVISO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

ESTE É UM ARQUIVO DE ÁUDIO, NÃO PODE SER INCORPORADO AO PDF.

PARA ABRIR ESTE ARQUIVO ACESSE A VISUALIZAÇÃO NORMAL.
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ESTE É UM ARQUIVO DE ÁUDIO, NÃO PODE SER INCORPORADO AO PDF.

PARA ABRIR ESTE ARQUIVO ACESSE A VISUALIZAÇÃO NORMAL.
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ANO XXXI-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4534 PALMAS-TO, TERÇA-FEIRA, 09 DE JULHO DE 2019 58 

 

 

 

Art. 2º Este Decreto Judiciário entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 16 de novembro de 2010, 
conforme determinação judicial. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 

Presidente 
 
Decreto Judiciário Nº 315, de 09 de Julho de 2019 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, e de acordo 

com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, considerando o contido no processo SEI nº 19.0.000017904-6, 
resolve nomear, a partir da data de publicação deste ato, Josiane Marinho Queiroz, para o cargo de provimento em comissão de 
Assessora Jurídica de 1ª Instância. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Presidente 

 

Portarias 
Portaria Nº 1437, de 09 de julho de 2019 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução TJTO nº 2, de 22 de fevereiro de 2013, c/c a Instrução Normativa nº 1, de 30 de 
janeiro de 2014, bem como o contido no processo SEI nº 19.0.000004746-8, 
RESOLVE: 

Art. 1º Autorizar a atuação do Núcleo de Apoio às Comarcas para, em regime de mutirão, por meio do Projeto Mutirãozinho, 
auxiliar nos julgamentos (despachos, decisões e sentenças) dos processos previamente selecionados, bem como nos 
julgamentos de embargos de declaração eventualmente interpostos, no período de 7 de julho a 6 de agosto de 2019, nas 
seguintes Comarcas: 

I - Araguaína: 
a) 1ª, 2ª e 3ª Varas Cíveis; 
b) 1ª e 2ª Varas dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos; 
II - Palmas: 

a) Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde; 
b) 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Varas Cíveis; 
III - Gurupi: 1ª Vara Cível; 
IV – Colinas do Tocantins: 1ª Vara Cível; 

V - Miracema do Tocantins: Vara Cível; 
VI – Cristalândia: serventia Cível e Criminal; 
VII – Tocantínia: serventia Cível e Criminal; 
Art. 2º Designar, ad referendum do Tribunal Pleno, os magistrados Aline Marinho Bailão Iglesias, Arióstenis Guimarães Vieira, 

Edssandra Barbosa da Silva Lourenço, Eduardo Barbosa Fernandes, Fabiano Gonçalves Marques, Gisele Pereira de Assunção 
Veronezi, Jean Fernandes Barbosa de Castro, Jorge Amâncio de Oliveira, José Carlos Tajra Reis Júnior, Jossanner Nery 
Nogueira Luna, Luatom Bezerra Adelino de Lima, Manuel de Faria Reis Neto, Marcelo Eliseu Rostirolla, Vandré Marques e Silva 
e Wanessa Lorena Martins de Sousa para, sem prejuízo de suas funções, auxiliarem na realização dos trabalhos de que trata o 

art. 1º desta Portaria. 
Art. 3º Autorizar a equipe do Cartório do NACOM na prática de atos cartorários, no período citado no art. 1º desta Portaria. 
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 7 de julho de 2019. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
Presidente 

 
Portaria Nº 1440, de 09 de julho de 2019 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO as providências em andamento para elaboração de atos regulamentadores acerca dos serviços ao cidadão e 
conselho de usuários, bem como a manifestação da Juíza Rosa Maria Rodrigues Gazire Rossi nos autos SEI nº 19.0.000016626-
2, 

RESOLVE: 
Art. 1º Prorrogar, por 45 (quarenta e cinco) dias, o prazo fixado pela Portaria nº 999, de 10 de maio de 2019, que constituiu 
comissão para estudos e elaboração de atos regulamentadores acerca da carta de serviços ao cidadão e conselho de usuários. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Publique-se. Cumpra-se. 
Desembargador HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 

Presidente 
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ESTADO DO TOCANTINS 

PODER JUDICIÁRIO 
NÚCLEO DE APOIO ÀS COMARCAS – NACOM 

    0025562-86.2016.827.2729 

SENTENÇA 

 

Processo: 0025562-86.2016.827.2729  
Autor: Public Propaganda e Marketing LTDA. 
Requerido: Associação Comercial e Industrial de Palmas 

 

Relatório. 

Trata-se de ação de cobrança proposta pela Public Propaganda e 

Marketing LTDA. em desfavor da Associação Comercial e Industrial de 

Palmas, ambas qualificadas na petição inicial. 

Aduz a autora, em apertada síntese, que celebrou contrato com a 

requerida, no qual ficou acordado que a produção e criação do VT e SPOT 

para a Feira de Negócios de Palmas - Fenepalmas 2015 seriam pagos à parte, 

uma vez que nesta edição da feira o recurso financeiro procederia inteiramente 

via SEBRAE, de forma que o pagamento referente a prestação dos serviços de 

produção e criação de VT e SPOT para a Fenepalmas 2015 ocorreria após o 

término da feira. 

Assinala que pela Contratação dos serviços, ficou acordado o pagamento 

de R$12.000,00 (doze mil reais) para produção e criação de VT, bem como 

R$8.000,00 (oito mil reais) para criação e produção de Spot. Contudo a 

requerida não cumpriu a sua parte no acordo, deixando de promover o 

pagamento da dívida. Pretende, assim, o recebimento do débito, no valor de 

R$20.000,00 (evento 1). 

Devidamente citada, a Associação Comercial e Industrial de Palmas 

apresentou contestação, destacando, em resumo, que firmou parceria junto ao 

SEBRAE para que houvesse o repasse da verba destinada ao custeio de 
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certos serviços prestados pela requerente, quais sejam produção e criação do 

VT e SPOT para a Feira de Negócios de Palmas – Fenepalmas 2015, todavia, 

a contratação dos serviços ao qual a Requerente é prestadora foi realizado não 

pela Requerida, mas tão somente entre o SEBRAE/TO e a Requerente, 

desconhecendo, portanto os termos e valores apresentados na contratação 

entre as referidas partes contratantes. Pugna, ao final, pela improcedência dos 

pedidos (evento 20). 

Deflagrada a instrução, foi inquirida a testemunha Elaine Regina 

Guimarães Meneses (evento 53). 

Relatado no essencial. Decido. 

 

Fundamentação. 

De plano, cumpre destacar que a questão versada nos autos independe 

de dilação probatória, admitindo o pronto julgamento com as provas já 

existentes. Com efeito, trata-se de questão de direito e, no âmbito fático foi 

realizado o depoimento de uma testemunha, de forma que o feito encontra-se 

maduro para julgamento, ao teor do que dispõe o artigo 355, I, do CPC. 

Não há questões preliminares a serem apreciadas, passo ao exame do 

mérito. 

Pretende a autora, em suma, a condenação da requerida ao pagamento 

da importância de R$20.000,00 (atualizada pela parte em R$29.000,69), 

decorrente do não pagamento da contraprestação por serviço de publicidade e 

propaganda prestado para a associação comercial demandada. 
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Analisando os autos, verifico que a requerida não desconhece que o 

serviço foi prestado pela autora, todavia assinala que o Sebrae/TO havia 

contratado a empresa para produção e criação de VT e SPOT para a Feira de 

Negócios de Palmas - Fenepalmas 2015. 

Conforme dispõe o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, o 

ônus da prova incumbe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor.  

Note-se, portanto, que cabia à requerida comprovar que o Sebrae havia 

contratado os serviços da autora para produção do VT e do SPOT, contudo a 

parte não se desincumbiu do seu mister.  

Não há nos autos qualquer indicativo de que o Sebrae tenha contratado 

os serviços da autora para produzir o VT e o SPOT da ACIPA para a 

Fenepalmas 2015. Pelo contrário. Os emails acostados pela autora no evento 1 

demonstram que o VT e o SPOT foram submetidos ao crivo da Administração 

da ACIPA para aprovação, sem qualquer intermediação do Sebrae ou de 

qualquer outro terceiro, o que demonstra que as tratativas para a produção do 

VT e do SPOT para a Fenepalmas 2015 ocorreram diretamente entre a autora 

e a requerida. 

Além disso, o depoimento da testemunha é bastante esclarecedor quanto 

a este ponto. Segundo narrado pela testemunha Elaine Regina Guimarães 

Meneses, o acordo para produção do VT e do SPOT para a ACIPA se deu 

entre a empresa autora e a própria Associação Comercial, e não entre a 

empresa e o Sebrae, o que corrobora com os documentos que acompanham a 

inicial, razão pela qual deve a requerida promover o pagamento pelo serviço 

prestado pela autora. 
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Dispositivo. 

Ante o exposto e com base no que consta nos autos, julgo procedente o 

pedido formulado pela empresa Public Propaganda e Marketing LTDA., para 

o fim de condenar a Associação Comercial e Industrial de Palmas ao 

pagamento à autora da importância de R$20.000,00 (vinte mil reais), referente 

ao inadimplemento da contraprestação relativa à produção de VT e SPOT para 

a ACIPA na Fenepalmas 2015, corrigida pelo INPC a partir do inadimplemento 

(setembro de 2015) e com juros de 1% ao mês a partir da citação. Por 

consequência, extingo o presente feito, com resolução do mérito, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. 

Despesas processuais (custas e taxa judiciária) e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos 

termos do art. 85, §2º, do CPC, pela parte requerida. 

Desnecessário o registro desta sentença, conforme orientação da douta 

CGJUS/TO. 

Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos do sistema eletrônico, 

com as cautelas devidas, assim como o Provimento n.º 13/2016 da douta 

CGJUS/TO. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

De Pium, TO para Palmas, TO, 19 de julho de 2019. 

 

JORGE AMANCIO DE OLIVEIRA 
Juiz de Direito em Auxílio ao NACOM 
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Ficam as partes intimadas do JULGAMENTO - último evento proferido pelo magistrado -, bem

como providenciem o que lhes couber.

É a intimação.

 

  ANGELA VICTORIA NEME
  Servidor(a) em auxílio ao

  Cartório NACOM
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