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RECURSO  INOMINADO.  PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO.  RECLAMAÇÃO.  OFICIAL  DE
REGISTRO  DE  CARTÓRIO.  SUPOSTA  VIOLAÇÃO  A
DEVER FUNCIONAL.  NULIDADE DO PROCEDIMENTO.
ATROPELO  ÀS  PREVISÕES  DA  LEI  Nº  6.402/96.
SUPRESSÃO  DA FASE  DE  INSTRUÇÃO  PROBATÓRIA.
VULNERAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO,
AMPLA  DEFESA  E  DEVIDO  PROCESSO  LEGAL.
RECONHECIMENTO  DO  VÍCIO.  PROVIMENTO  DA
IRRESIGNAÇÃO. 

- In casu, verifica-se que a magistrada de base, após a defesa prévia
oferecida pela serventia, entendeu em lançar a sentença, aplicando
a  pena  disciplinar,  em  inobservância  ao  pleito  de  produção  de
provas  e  sem  a  instauração  oficial  do  competente  processo
administrativo,  tampouco   justificando  a  supressão  dessa  fase.
Vulnerando,  portanto,  os  princípios  constitucionais  da  ampla
defesa,  contraditório  e  devido  processo  legal,  a  autorizar  o
reconhecimento  da  nulidade  do  procedimento  disciplinar  que
culminou com aplicação da penalidade.

“O processo administrativo que caracterize as penas previstas no
artigo anterior será instaurado pelo Juízo competente,  na forma
definida no artigo 11 desta Lei. (Art. 23 da Lei 6.402/96)

“O titular, ressalvado o direito de compulsar os autos e deles obter
cópias,  poderá  acompanhar  o  processo,  pessoalmente  ou  por
procurador  bastante,  em  todas  as  suas  fases,  podendo  arrolar
testemunhas  e  reinquiri-las,  requerer  diligências  e  perícias.
Concluída a instrução, será intimado a apresentar razões finais, no
prazo de cinco dias” (Art. 25 da Lei nº 6.402/96)
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VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

ACORDA o Egrégio Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça da Paraíba, à
unanimidade de votos, PROVER O RECURSO. 

RELATÓRIO

Trata os autos de Recurso Inominado interposto pelo Cartório do 4º Ofício de Notas
de Campina Grande, em irresignação à decisão proferida pela Excelentíssima Juíza da Vara de
Feitos Especiais da Comarca de Campina Grande que, em sede de Reclamação instaurada em face
do mencionado Cartório, julgou procedente, aplicando a pena de repreensão, com espeque no art.
33, I, da Lei nº 8.935/94.

Colhe-se do caderno processual que o procedimento fora instaurado por Rafael Costa
de Medeiros, sob a alegação, em síntese, de que a serventia extrajudicial ora reclamada negou, de
forma  grosseira  e  desatenciosa,  o  direito  à  gratuidade  judicial  no  processo  de  inventário
extrajudicial  de  seu  avô,  quando,  segundo  afirma,  estava  munido  de  toda  documentação
comprobatória da necessidade de tal benesse, nos termos do art. 982, §2º do CPC/73, diploma em
vigor na época dos fatos. 

O feito teve início perante a Corregedoria de Justiça. Aportando os autos naquele
órgão  foi  procedida  à  redistribuição  para  a  Vara  de  Feitos  Especiais  da  Comarca  de  Campina
Grande,  juízo  com competência  privativa  às  matérias  relativas  ao  Registro  Público,  a  teor  dos
artigos 37 e 38 da Lei nº 8.935/94 e artigo 11, da Lei Estadual nº 6.402/96. – fls. 09/10. 

Remetidos  os autos  à  unidade judiciária  competente,  a  serventia  foi  devidamente
notificada, através de seu Tabelião, para apresentar defesa prévia, fls. 15.

Defesa prévia ofertada, fls. 18/20.

Parecer ministerial, fls. 22.

Sobrevindo a sentença,  fls.  23/25,  a  magistrada acolheu,  em parte,  a  reclamação,
considerando que a serventia extrajudicial incorreu em infração administrativa enquadrável no art.
31, I da Lei nº 8.935/94, impingindo ao Cartório a pena disciplinar de repreensão, nos moldes
do art. 33, I do mesmo diploma legal.  

Irresignado, o reclamado interpôs Recurso Inominado, fls. 28/35, no qual assevera
que  há  vulneração  ao  devido  processo  legal  administrativo  disciplinado  pela  Lei  Estadual  nº
6.402/96, porquanto não foi respeitada a fase de produção de provas, tampouco foi intimado para
apresentação de razões finais. Tecendo, em seguida, considerações acerca da liberdade do Tabelião
acerca  da  concessão  do  benefício  da  gratuidade  judicial  requerida,  e  que  ensejou  o  presente
expediente. 

Instada a manifestar-se, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela intimação
da parte recorrida para apresentar resposta ao recurso – fls. 50/53.

Des. José Ricardo Porto
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Medida cumprida às fls. 64.

É o relatório.

VOTO

Antes de adentrar no exame da matéria vertida nos autos, é de se consignar que, no
tocante à atividade dos Cartórios Extrajudiciais, a Constituição Federal estabeleceu a competência
do Poder Judiciário para exercer a fiscalização sobre os atos praticados no âmbito da atividade
notarial, impondo, assim, limites e formas de controle àquele ofício. Confira-se:

“Art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter
privado, por delegação do Poder Público.

§ 1º - Lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e
criminal  dos  notários,  dos  oficiais  de registro  e  de seus  prepostos,  e
definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário. [...]”

Objetivando  regulamentar  o  texto  constitucional  supramencionado,  o  legislador
ordinário editou a Lei nº 8.935/94, que, em seus artigos. 37 e 38 - disciplinam os contornos da
fiscalização a ser exercida pelo Poder Judiciário. A Lei nº 6.402/96, por sua vez, regulamenta os
serviços Notariais e de Registro do Estado da Paraíba. 

A  partir  da  leitura  desses  artigos,  vê-se  que,  a  despeito  de  sua  peculiar
independência, a atividade notarial não pode transcorrer de forma imponderada. Assim, tratou o
legislador  ordinário  de  conferir  ao  Judiciário  amplos  poderes  para,  mediante  a  dosagem  da
gravidade do ato praticado pelo notário ou oficial de registro, proceder à aplicação das penalidades
previstas  em lei  (repreensão,  multa,  suspensão e  perda da  delegação),  sempre preservando os
princípios do contraditório e da ampla defesa.

 A nossa Lei de Organização Judiciária, em seu art. 169, I, atribui à Vara de Feitos
Especiais a fiscalização dos serviços notarial e de registro.

Ademais, o Regimento Interno do TJPB estabelece, em seu art. 8º, XVIII, dentre as
atribuições do Conselho da Magistratura “julgar os recursos interpostos contra decisões do juiz do
registro público em matéria disciplinar em face dos serventuários das serventias extrajudiciais.” 

 Realizadas  tais  considerações,  passo  à  análise  da  controvérsia  posta  a
julgamento.

Consoante  relatado,  enfoca  os  autos,  Recurso  Inominado interposto  com vistas  à
modificação de decisão emanada pelo Juiz da Vara de Feitos Especiais da Capital, que, após defesa
prévia da Serventia, decidiu pela aplicação de pena disciplinar de repreensão.

Prima facie,  é de se consignar que não trata a hipótese em tela de procedimento
administrativo  disciplinar  devidamente  instaurado,  mas  de  expediente  originado  através  de
pedido de providências de jurisdicionado que se sentiu prejudicado em face da atuação da
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serventia extrajudicial. Ou seja, o trâmite legal não foi devidamente respeitado, porquanto,
após a defesa prévia, a julgadora lançou sentença, vulnerando os princípios da ampla defesa e
do contraditório,  consistente em abertura de prazo para a produção de provas requeridas
pelo titular da serventia. 

A Lei nº 6.402/96 assim dispõe:

Art 23 - O processo administrativo que caracterize as penas previstas
no artigo anterior será instaurado pelo Juízo competente, na forma
definida no artigo 11 desta Lei.

E, ainda:

Art. 25 - O titular, ressalvado o direito de compulsar os autos e deles
obter cópias, poderá acompanhar o processo, pessoalmente ou por
procurador  bastante,  em  todas  as  suas  fases,  podendo  arrolar
testemunhas  e  reinquiri-las,  requerer  diligências  e  perícias.
Concluída a instrução, será intimado a apresentar razões finais, no
prazo de cinco dias (grifou-se)

O art. 5º, inciso LV, da nossa Carta Maior dispõe:

“Aos  litigantes,  em  processo  judicial  ou  administrativo,  e  aos
acusados em geral, são assegurados o contraditório e a ampla defesa
com os meios e recursos a ela inerentes”.

Data vênia ao entendimento do ilustre magistrado, no caso em análise,  verifica-se,
que,  após a defesa prévia,  houve um desrespeito ao rito do procedimento administrativo,  onde,
assim  como  em  qualquer  processo  que  visa  apuração  de  falta  funcional,  há  necessidade
impostergável de observância dos princípios constitucionais da ampla defesa, contraditório e devido
processo legal.

Logo,  identificada a  irregularidade no trâmite  processual  da presente reclamação,
porquanto sequer houve a instauração oficial de procedimento administrativo, é de se declarar nula
a sentença que aplicou a pena disciplinar vulnerando os princípios constitucionais.

À luz de tais considerações, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para declarar
nula  a  sentença,  devendo  a  vertente  reclamação  retornar  ao  primeiro  grau  para  que,
devidamente instaurado processo administrativo em face do Cartório ora recorrente, sejam
assegurados os princípios constitucionais da ampla defesa,  contraditório e devido processo
legal..

É como voto.

 Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor  Desembargador Joás de Brito Pereira
Filho  -  Presidente.  Relator:  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  José  Ricardo  Porto.
Participaram ainda do julgamento os Excelentíssimos Senhores Desembargadores João Benedito da
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Silva  (Vice-Presidente),  Frederico  Martinho  da  Nóbrega  Coutinho,  Maria  das  Graças  Morais
Guedes e José Aurélio da Cruz (Corregedor-Geral de Justiça). 

Ausente, justificadamente, o representante do Ministério Público Estadual.

Sala de Sessões “Des. Manoel Fonsêca Xavier de Andrade” do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, em João Pessoa, no dia 20 de abril de 2018.

Des. José Ricardo Porto
RELATOR

J/01
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