
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CONSELHO DA MAGISTRATURA

ACÓRDÃO
Apelação Cível nº 0010001-13.2013.815.2001
Relator : Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
Apelante : Maria de Lourdes Menezes Crispim
Advogada : Elaine Maria Gonçalves – OAB/PB nº 13.520
Apelado : Cartório 3º Ofício de Notas Pessoa Milanez
Advogado : Venâncio Viana de Medeiros Neto – OAB/PB nº 13.872

APELAÇÃO.  SERVENTIA  EXTRAJUDICIAL.
ALEGAÇÃO  DE  IRREGULARIDADES  NA
LAVRATURA  DE  ESCRITURA  PÚBLICA.
REPRESENTAÇÃO PERANTE A CORREGEDORIA-
GERAL DE JUSTIÇA. CONDUÇÃO DO PROCESSO
PELO JUIZ DA VARA DE FEITOS ESPECIAIS  DA
CAPITAL.  APELAÇÃO  INTERPOSTA CONTRA A
DECISÃO  DE  IMPROCEDÊNCIA  DA
REPRESENTAÇÃO.  INADEQUAÇÃO  DA  VIA
ELEITA.  ERRO GROSSEIRO. NÃO OBSERVÂNCIA
À PREVISÃO DO ART. 24, DA LEI  ESTADUAL Nº
6.402/96.  PRINCÍPIO  DA  FUNGIBILIDADE
RECURSAL.  IMPOSSIBILIDADE  DE  APLICAÇÃO.
RECLAMO  INTERPOSTO  APÓS  O  PRAZO
PREVISTO  PARA  O  RECURSO  CORRETO.  NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO.

- A interposição de apelação contra decisão do Juiz
da Vara de Registro Público que julga improcedente
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representação  formulada  para  fins  de  apuração  de
irregularidades  em  Serventias  Extrajudiciais
configura erro grosseiro, pois, de acordo com 24, da
Lei  Estadual  nº  6.402/96,  contra  decisão  dessa
natureza  caberá  recurso  para  o  Conselho  da
Magistratura, no prazo de 05 (cinco) dias.

- Não há que se falar em aplicação do princípio da
fungibilidade,  tendo  em  vista  a  ausência  de
pressuposto  necessário  para  sua  adoção,  uma  vez
que,  além de  não  haver  dúvida  acerca  do  recurso
cabível,  também  não  foi  observado  o  prazo  legal
estabelecido para o recurso correto.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA  o  Conselho  da  Magistratura  do

Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, por unanimidade, não conhecer do recurso.

Trata-se de APELAÇÃO, fls. 336/342, interposta por
Maria  de  Lourdes  Menezes  Crispim  contra  a  decisão do  Juiz  da  Vara  de  Feitos
Especiais da Capital, fls. 332/333, que julgou improcedente a representação formulada
perante  a  Corregedoria-Geral  de  Justiça  em face  do  Cartório  3º  Ofício  de  Notas
Pessoa Milanez, consignando o seguinte teor no seu excerto dispositivo:

Destarte, constatando-se, como já dito, a inexistência
de  infração  disciplinar  apresentada,  bem  como
ausência de má fé ou dolo do representado, deixo de
imputar  ao  serviço  extrajudicial  representado
qualquer pena previsto no legislção, julgando, pois,
IMPROCEDENTE  a  referida  representação,
deteminando,  por  consiguinte,  o  arquivamento  dos
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presentes autos.
P. I.
Comunique-se à Douta Corregedoria Geral de Justiça.

Em suas  razões,  a  insurgente alega,  em resumo,  a
não  observância,  pelo  Juiz  da  Vara  de  Feitos  Especiais  da  Capital,  da
responsabilidade  objetiva  das  Serventias  Extrajudiciais,  bem  ainda  que  o
representado  não  agiu  com  a  devida  cautela  ao  confecionar,   sem  verificar  a
autenticidade da documentação apresentada para tal fim, escritura pública na qual
Maria Otávia Silva autorizava a venda de um terreno, fato que lhe ocasionou prejuízo
de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), tendo em vista ter celebrado contrato de
compra  e  venda  de  imóvel  com  pessoa  que  não  era  representante  legal  da
proprietária, é dizer, foi vítima de fraude praticada por um grupo de estelionatários.

Contrarrazões,  fls.  346/353,  arguindo  a
intempestividade  do  recuro  e  postulando,  no  mérito,  a  manutenção  da  decisão
hostilizada.

A  Procuradoria-Geral  de  Justiça,  por  meio  do  1º
Subprocurador-Geral  de  Justiça  em  exercício,  Dr.  Nelson  Antônio  Cavalcante
Lemos, fls. 359/362, após atestar a regularidade formal do processo, devolveu o feito
para jugalmento, sem, contudo, ofertar parecer quanto ao mérito.

É o RELATÓRIO.

VOTO

De plano,  convém registrar  que o presente recurso
não merece ser conhecido,  pois, de acordo com as disposições da  Lei Estadual nº
6.402/96, que regulamenta os Serviços Notariais e de Registros no Estado da Paraíba,
o recurso cabível contra a decisão do Juiz da Vara de Registro Público que conduz
processo para apuração de irregularidades cometidas por notários e  registradores
não é apelação, mas, sim, recurso administrativo para o Conselho da Magistratura, no
prazo de 05 (cinco) dias,  consoante teor do seu art. 24, abaixo reproduzido:
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Art. 24. O processo, observado o disposto no art. 23
desta Lei, será conduzido pelo Juízo competente,  de
cuja  decisão  caberá  recurso  para  o  Conselho  da
Magistratura,  no  prazo  de  cinco  dias,  em  igual
prazo, desta para o Tribunal Pleno – destaquei.

Com relação ao princípio da fungibilidade recursal,
inviável sua aplicação no caso concreto, tendo em vista a ausência de pressuposto
necessário para sua adoção, uma vez que, além de não haver dúvida razoável na
legislação  pertinente  acerca  do  recurso  cabível,  também  não  foi  observado,  pela
insurgente, o prazo estabelecido para o reclamo correto, no caso, 05 (cinco) dias.

Sobre o tema:

AGRAVO  REGIMENTAL NO AGRAVO  (ART.  544
DO  CPC/1973)  -  AÇÃO  DECLARATÓRIA  -
DECISÃO  MONOCRÁTICA  QUE  NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA
AUTORA. 1. É cabível agravo de instrumento - e não
apelação  -  contra  decisão  que  exclui  litisconsorte
passivo  da  lide,  com extinção  parcial  do  processo.
Precedentes.  2.  A  fungibilidade  entre  recursos  é
admitida pela jurisprudência do Superior Tribunal
de  Justiça  somente  quando  preenchidos  os
seguintes requisitos: (i) dúvida objetiva quanto ao
recurso  a  ser  interposto;  (ii)  inexistência  de  erro
grosseiro;  e  (iii)  que  o  recurso  interposto
erroneamente  tenha  sido  apresentado  no  prazo
daquele  que  seria  o  correto.  A  ausência  de
quaisquer  desses  pressupostos  impossibilita  a
incidência  do  princípio  em  questão. Precedentes.
2.1. No caso em tela, o recurso foi interposto fora do
prazo  correto,  inviabilizando  a  fungibilidade.  3.
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Agravo  regimental  desprovido.  (AgRg  no  AREsp
366.354/RS,  Rel.  Ministro  Marco  Buzzi,  Quarta
Turma,  julgado  em  29/08/2017,  DJe  04/09/2017)  –
destaquei.

Com  efeito,  na  hipótese  vertente,  a  recorrente  foi
intimada da decisão proferida pelo Juiz da Vara de Feitos Especiais da Capital no dia
22/05/2017, fl. 334, tendo, contudo, interposto impugnação apenas no dia 08/06/2017,
isto é, quando já ultrapassado o quinquênio legal.

Ressalta-se,  por  fim,  mesmo  que  se  admitisse  a
hipótese de mera inexatidão material na petição recursal, é dizer, que a insurgência
apresentada, apesar de denominada "RECURSO DE APELAÇÃO", refere-se a recurso
administrativo,  o  que não é  o caso,  já  que a parte  recorrente,  no petitório de fls.
377/378, reiterou se tratar de apelação, ainda assim o recurso não seria conhecido,
porquanto interposto de forma extemporânea.

Ante o exposto, por força do art. 24, da Lei Estadual
nº 6.402/96, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO.

É o VOTO.

Presidiu  a  sessão,  o  Desembargador  Joás  de  Brito
Pereira Filho. Participaram do julgamento, os Desembargadores Frederico Martinho
da Nóbrega Coutinho (Relator), Maria das Graças Morais Guedes, Aurélio da Cruz
(Corregedor-Geral de Justiça) e João Benedito da Silva.  

Averbou  suspeição  o  Desembrgador  José  Ricardo
Porto.

Ausente,  justificadamente,  o  representante  do
Ministério Público.

Sala  das  Sessões  do  Egrégio  Tribunal  Pleno  do
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Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  em  20  de  abril  de  2018  -  data  do
julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
Desembargador

Relator
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Apelação Cível nº 0010001-13.2013.815.2001
 
Vistos.

Trata-se de APELAÇÃO, fls. 336/342, interposta por
Maria  de  Lourdes  Menezes  Crispim  contra  a  decisão do  Juiz  da  Vara  de  Feitos
Especiais da Capital, fls. 332/333, que julgou improcedente a representação formulada
perante  a  Corregedoria-Geral  de  Justiça  em face  do  Cartório  3º  Ofício  de  Notas
Pessoa Milanez, consignando o seguinte teor no seu excerto dispositivo:

Destarte, constatando-se, como já dito, a inexistência
de  infração  disciplinar  apresentada,  bem  como
ausência de má fé ou dolo do representado, deixo de
imputar  ao  serviço  extrajudicial  representado
qualquer pena previsto no legislção, julgando, pois,
IMPROCEDENTE  a  referida  representação,
deteminando,  por  consiguinte,  o  arquivamento  dos
presentes autos.
P. I.
Comunique-se à Douta Corregedoria Geral de Justiça.

Em suas  razões,  a  insurgente alega,  em resumo,  a
não  observância,  pelo  Juiz  da  Vara  de  Feitos  Especiais  da  Capital,  da
responsabilidade  objetiva  das  Serventias  Extrajudiciais,  bem  ainda  que  o
representado  não  agiu  com  a  devida  cautela  ao  confecionar,   sem  verificar  a
autenticidade da documentação apresentada para tal fim, escritura pública na qual
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Maria Otávia Silva autorizava a venda de um terreno, fato que lhe ocasionou prejuízo
de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), tendo em vista ter celebrado contrato de
compra  e  venda  de  imóvel  com  pessoa  que  não  era  representante  legal  da
proprietária, é dizer, foi vítima de fraude praticada por um grupo de estelionatários.

Contrarrazões,  fls.  346/353,  arguindo  a
intempestividade  do  recuro  e  postulando,  no  mérito,  a  manutenção  da  decisão
hostilizada.

A  Procuradoria-Geral  de  Justiça,  por  meio  do  1º
Subprocurador-Geral  de  Justiça  em  exercício,  Dr.  Nelson  Antônio  Cavalcante
Lemos, fls. 359/362, após atestar a regularidade formal do processo, devolveu o feito
para jugalmento, sem, contudo, ofertar parecer quanto ao mérito.

É o RELATÓRIO.

Peço dia para julgamento.

João Pessoa, 23 de março de 2018.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
Desembargador

Relator
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