
 
Poder Judiciário

Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete da Desa. Maria das Graças Morais Guedes

A C Ó R D Ã O

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2005774-95.2014.815.0000
Relator : Exmo. Dr. Marcos Coelho de Salles (Juiz convocado para 
substituir a Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes)
Agravante : Josane Marinho Rocha Lucena
Advogado : Walter Pereira Dias Neto
Agravado : Estado da Paraíba

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 
DE  FAZER.  LIMINAR.  SUPENSÃO  DO  CONCURSO 
PÚBLICO  PARA  OUTORGA  DE  DELEGAÇÃO  DE 
SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS DO TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA.  FUMUS  BONI  JURIS.  AUSÊNCIA.  DECISÃO 
MANTIDA  POR  OUTROS  FUNDAMENTOS. 
DESPROVIMENTO DO RECURSO. 

- Para a concessão da medida liminar necessária à presença 
concomitante  dos  requisitos  autorizadores,  quais  sejam  a 
plausibilidade  do  direito  invocado  - fumus  boni  iuris-  e  o 
perigo da demora - periculum in mora, ausente qualquer deles 
deve ser mantida a decisão, que indeferiu a liminar. 

V I S T O S , relatados  e  discutidos  os  autos  acima 
referenciados.

ACORDA a egrégia Terceira Câmara Especializada Cível do 
Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em negar provimento ao recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de  AGRAVO DE INSTRUMENTO  interposto por 
Josane Marinho Rocha Lucena contra decisão que indeferiu liminar requerida (fls. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2005774-95.2014.815.0000 1



21/23) na Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em face do Estado da Paraíba, por 
não vislumbrar “dano irreparável ou de difícil reparação, pois no caso, o prejuízo 
à parte autora, não está demonstrado” por entender que “a suspensão do concurso 
não vai alterar a sua esfera jurídica de direitos”. 

Alega que é tabeliã do cartório extrajudicial da Comarca de 
Bananeiras e que, após deliberação do Conselho Nacional de Justiça, “o cartório da 
recorrente  foi  declarado  vago,  o  que  resultou  na  impetração  de  Mandado  de 
Segurança perante o Supremo Tribunal Federal”.   

Sustenta  que,  após  determinação  do  CNJ,  o  Tribunal  de 
Justiça  da  Paraíba  publicou  edital  de  concurso  público  para  as  serventias 
extrajudiciais, “incluindo 278 vagas, sem, no entanto, obedecer as regras legais, 
dentre  as  quais  proceder  à  desacumulação  das  serventias  indevidamente 
acumuladas  e,  também,  deixar  de  incluir  serventias  declaradas  vagas  pelo 
Conselho Nacional de Justiça”.

Prossegue dizendo que diante de tais ilegalidades, ajuizou a 
supracitada  ação,  “a  fim  de  que  o  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba  proceda  à 
desacumulação  das  serventias  indevidamente  acumuladas,  bem  como  inclua, 
através de um novo edital, as serventias restantes declaradas vagas pelo Conselho 
Nacional de Justiça”, requerendo, liminarmente, “a suspensão do concurso até que 
se  proceda  a  desacumulação/acumulação  das  serventias  indevidamente 
desacumuladas/acumuladas  no Estado” ou até  “que sejam incluídas  as demais 
serventias  declaradas  vagas  pelo  Conselho  Nacional  de  Justiça,  abrindo  novo 
prazo para inscrição no certame”. 

Assevera  que  a  desacumulação,  antes  da  abertura  do 
concurso é necessária, porque “a previsão de serventias acumuladas colocaria em 
jogo a boa prestação de seus serviços pelos aprovados no concurso, haja vista que 
há  cartórios  que  não  possuem  qualquer  estrutura  física  e  financeira  capaz  de 
sustentar  o  titular  na  consecução  de  suas  atividades,  enquanto  que  há  outras 
serventias que são beneficiadas no  acúmulo dos serviços previstos no art. 5º da 
Lei  Federal  nº  8.935/1994,  o  que,  por  consequência,  traz  grandes  resultados 
econômicos e financeiros”.

Pontifica  que  o  fumus  boni  juris  encontra-se  evidenciado, 
tendo  sido  reconhecido  pelo  próprio  juiz  e  que  o  periculum  in  mora  resta 
caracterizado por não ser possível a inclusão de novas vagas após a publicação do 
edital do certame e pelo fato de o Tribunal de Justiça não ter incluído todas as 
serventias declaradas vagas pelo CNJ, em total descompasso com os princípios da 
legalidade,  impessoalidade,  publicidade,  eficiência,  igualdade  e  do  concurso 
público,  tornando-se  necessária  a  suspensão  do  concurso  para  inclusão  das 
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serventias declaradas vagas.   

Requer  a  atribuição  de  efeito  suspensivo  ativo  a  fim  de 
suspender o concurso público para outorga de delegação de serviços notariais e 
registrais,  pelos  motivos  supracitados.  No  mérito,  pugna  pelo  provimento  do 
recurso.

Efeito suspensivo indeferido (fls. 96/99).

Informações prestadas pelo juízo a quo (fl.107).

Apesar  de  devidamente  intimado,  o  agravado  não 
apresentou contra contrarrazões, conforme certidão de fl. 108.

Parecer  Ministerial  acostado  às  fls.  110/112  opinando  pelo 
desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

Exmo. Dr. Marcos Coelho de Salles – Juiz convocado

Conforme  relatado,  cuida-se  de  AGRAVO  DE 
INSTRUMENTO  interposto  por Josane  Marinho  Rocha  Lucena  que  indeferiu 
liminar inaudita altera pars (fls. 21/23) em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em 
face do Estado da Paraíba,  por não vislumbrar “dano irreparável  ou de difícil 
reparação,  pois  no caso,  o prejuízo à parte  autora,  não está  demonstrado” por 
entender que “a suspensão do concurso não vai alterar a sua espera jurídica de 
direitos.

É  cediço  que  para  a  concessão  da  liminar  exige  a  lei, 
basicamente, a presença de dois requisitos, quais sejam: o fumus boni iuris (fumaça 
do bom direito) e o  periculum in mora (perigo ou risco na demora). O fumus boni  
iuris está ligado à plausibilidade ou aparência do direito afirmado pelo próprio 
autor na ação principal. Em outras palavras, para a concessão da liminar o autor 
do processo terá de demonstrar que os fatos narrados na inicial são plausíveis e 
que  a  demora  na  prestação  jurisdicional  acarretará  prejuízos  ao  direito  que 
postula. 

Pois bem.

Após análise minuciosa dos autos, entendo que a decisão do 
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magistrado  a  quo  que  indeferiu  a  liminar  deve  ser  mantida,  por  não  restarem 
demonstrados nos autos os requisitos autorizadores para a sua concessão, todavia 
por outros fundamentos, como passo a expor.

Em  que,  que  pese  o  juiz  primevo  ter  afirmado  que   “a 
suspensão do concurso não vai alterar a sua esfera jurídica de direitos”,  restando 
ausente o periculum in mora, entendo que há sim, em princípio, o  risco na demora, 
pois com a continuidade do certame haverá efetivo prejuízo à agravante.

Todavia,  não  vislumbro  a  presença  da  fumaça  do  bom 
direito,  devendo por tal  motivo ser mantida a decisão que indeferiu a liminar, 
considerando  que  a   matéria  relativa  à  realização  de   concurso  público  para 
outorga  de  delegação  de  serviços  notariais  e  registrais  já  foi  deliberada  pelo 
Conselho Nacional de Justiça, devendo portanto, as serventias declaradas vagas 
serem preenchidas através do certame que ora se busca suspender.

Nessa senda, oportuno transcrever a determinação subscrita 
pelo Exmo. Ministro Francisco Falcão, então Corregedor Nacional de Justiça, nos 
autos do Pedido de Providências nº 00001228-54.2011.2.00.0000, datada de 18 de 
março de 2013:

“O quadro retrojuntado apresenta levantamento feito nestes autos, onde 
se verifica insustentável situação quanto à não-realização, desde a edição 
da Resolução 81/2009 deste CNJ, de quaisquer concursos públicos para a 
delegação  de  serventias  extrajudiciais  nos  seguintes  Estados  da 
Federação: AL, AM, BA, DF, ES, GO, MT, MS, PA, PB, PE, PI, RS, SE e TO, 
em  total  confronto  com  o  disposto  no  art.  236,  §  3°  da  Constituição 
Federal e art. 2°, caput da Resolução acima citada.

No Evento 3 do PP 0200694-97.2009.2.00.0000 a Presidência do CNJ, com 
fundamento  no  artigo  6°,  inciso  XXV,  do  Regimento  Interno  do  CNJ, 
delegou  ao  Corregedor  Nacional  de  Justiça  o  acompanhamento  do 
cumprimento da Resolução 81/2009.

Determino:

Oficie-se  aos  Presidentes  dos  Tribunais  de  Justiça  de Alagoas, 
Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Su 
, Sergipe e Tocantins, determinando, sob pena de proposta de abertura 
processos disciplinares cabíveis, que:

a)  No prazo de 15 (quinze) dias a contar  da data do recebimento 
deste, encaminhem para esta Corregedoria Nacional cópia da publicação 
da  última  lista  de  vacância  na  forma  como  prevê  o  art.  11,  §  3°  da 
Resolução 80/2009;
b) No prazo de 3 (três) meses a contar da data do recebimento deste, 
deem  início  ao  competente  concurso  público  para  provimento  das 
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serventias  vagas  com  a  publicação  dos  respectivos  editais  e 
encaminhando  de  cópia  de  sua  publicação  para  esta  Corregedoria 
Nacional ou;
c)  No mesmo prazo, justifiquem se estão impedidos de fazê-lo por 
alguma  decisão  judicial,  quando  então  deverão  encaminhar  cópia  da 
mesma.
Cópia do presente servirá como ofício.

Na  resposta  a  ser  enviada  na  forma  da  Portaria  52/2010,  citar  o  nº 
0001228-54.2011.2.00.0000.” 

Ademais, como bem ressaltou o representante do Parquet em 
seu  parecer  “as  vagas  em  aberto  e  aquelas  relativas  as  serventias  indevidamente  
acumuladas poderão ser objeto, logo em sequência, de novo concurso público, assim que  
apuradas”.  

 Assim, na falta de qualquer dos requisitos, a liminar é de ser 
denegada, independente de outras análises.

Nesse sentido:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  ANULATÓRIA.  LIMINAR. 
SUPENSÃO  DE  MULTA  ADVINDA  DO  DESCUMPRIMENTO  DE 
NOTIFICAÇÃO E AUTO DE EMBARGO DE OBRA EXPEDIDOS PELA 
PREFEITURA  MUNICIPAL.  REQUISITOS  FUMUS  BONI  IURIS. 
PERICULUM  IN  MORA.  AUSÊNCIA.  NOTIFICAÇÃO  PARA 
PARALIZAÇÃO  DE  OBRA  EXECUTADA  FORA  DOS  DITAMES 
PREVISTOS  NA  LEI  MUNICIPAL  Nº  9.725/09  -  CÓDIGO  DE 
EDIFICAÇÕES  DO  MUNICÍPIO  DE  BELO  HORIZONTE. 
DESCUMPRIMENTO.  OBRA  FINALIZADA.  RECURSO  NÃO 
PROVIDO. 
I.  Para  a  concessão  da  medida  liminar  necessária  à  presença  dos 
requisitos  autorizadores,  quais  sejam  a  plausibilidade  do  direito 
invocado - fumus boni iuris- e o perigo da demora - periculum in mora- 
que  são  cumulativos,  ausentes  tais  requisitos  deve  ser  mantida  a 
decisão, que indeferiu a liminar. 
II. De acordo com o art. 11, da Lei nº 9.725/09, que instituiu o Código de 
Edificações  de  Belo  Horizonte,  antes  da  execução  de  obra  privada,  o 
construtor,  deverá  obter  a  licença  com  a  aprovação  do  projeto  e  o 
pagamento das taxas pertinentes, o que não foi observado no presente 
caso. 
III. In casu, o construtor, ora Agravante, mesmo notificado a respeito da 
paralisação da obra até o cumprimento da notificação expedida para a 
demolição ou aprovação de projeto arquitetônico e obtenção de alvará de 
construção, retomou a execução e a concluiu sem a devida regularização. 
VI. Recurso  não  provido.   (TJMG  -   Agravo  de  Instrumento-Cv 
1.0024.13.372548-1/001,  Relator(a):  Des.(a)  Washington  Ferreira  ,  7ª 
CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/09/2014, publicação da súmula em 
26/09/2014)
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AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  ADMINISTRATIVO.  AÇÃO  DE 
RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. LIMINAR DE BLOQUEIO DE BENS. 
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA CONCESSÃO 
DA  MEDIDA.  INCENSURABILIDADE  DO  DECIDIDO.  RECURSO 
DESPROVIDO.  O deferimento de uma liminar só se justifica quando 
concomitantemente presentes o "fumus boni juris" e o "periculum in 
mora".  Ausentes, não há se falar em ocorrência de situação excepcional 
autorizadora  do  deferimento  da  tutela  de  vanguarda,  impondo-se  a 
ratificação da decisão judicial denegatória da ordem de indisponibilidade 
de  bens  do  requerido.  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  CV  Nº 
1.0558.13.001476-1/001 -  COMARCA DE RIO POMBA -  AGRAVANTE: 
MUNICÍPIO  DE  TABULEIRO  -  AGRAVADO:  JORGE  ELIAS 
SENHORINHA  (TJMG -  Agravo de Instrumento-Cv  1.0558.13.001476-
1/001,  Relator(a):  Des.(a)  Peixoto  Henriques  ,  7ª  CÂMARA  CÍVEL, 
julgamento em 29/07/2014, publicação da súmula em 04/08/2014)

À vista  desse  quadro,  ausente  o  fumus  boni  juris,  deve ter 
lugar a confirmação do decisum impugnado, até que a controvérsia obtenha exame 
mais  aprofundado,  à  luz  do  que  se  apurar  com o  desenvolvimento  pleno  do 
contraditório.

Com  essas  considerações,  NEGO  PROVIMENTO  AO 
AGRAVO.  

É como voto.

Presidiu o julgamento, realizado na Sessão Ordinária desta 
Terceira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 02 
de dezembro de 2014, o Exmo. Des. José Aurélio da Cruz, conforme certidão de 
julgamento de fl.  124.  Participaram do julgamento, além deste relator,  o Exmo. 
Des.  Saulo Henriques de Sá e Benevides e o Exmo. Des. José Aurélio da Cruz. 
Presente  à  sessão,  o  Exmo.  Sr.  Dr.  Francisco  Paula  Lavor,  Promotor  de  Justiça 
convocado.

Gabinete no TJPB, em João Pessoa, 02 de dezembro de 
2014.

Dr. Marcos Coelho de Salles
      Juiz convocado/Relator
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