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Assim, inexistem declarações divergentes a justificar a realização da acareação pleiteada.

Por outro lado, o Requerente sequer arrolou as referidas pessoas como testemunhas da defesa.

Da mesma forma, a acareação seria realizada se fosse verificada a existência de contradição entre os depoimentos colhidos no PAD
ou entre estes e o interrogatório do Requerido.”

Considerando que o §4° do artigo 17 da Resolução 135/CNJ, estabelece que os depoimentos das testemunhas, as acareações e as
provas periciais e técnicas destinadas à elucidação dos fatos, serão realizados com aplicação subsidiária, no que couber, das normas da legislação
processual penal e da legislação processual civil, o entendimento do Tribunal para o caso se mostra plenamente razoável, razão pela qual não
há que se falar em ilegalidade.

Quanto aos ofícios requeridos pelo requerente e não encaminhados pelo relator do processo administrativo disciplinar, estes destinados
às Prefeituras das Comarcas onde o magistrado atuou de 2009 a 2010, objetivando colher informações sobre eventual contratação das empresas
HM Construtora LTDA e RM SERVICE LTDA, o relator do processo informou ser desnecessário enviar tais ofícios, uma vez que as informações
que seriam requisitadas são públicas, e acessíveis a qualquer interessado. Portanto, também inconsistente a impugnação.

Por fim, quanto à alegação de que o relator colheu o depoimento da testemunha Leonardo Costa da Silva sem a presença do processado
ou de seu advogado, o relator do Processo informou que tentou por diversas vezes realizar a oitiva da referida testemunha, obtendo sucesso em
26 de julho de 2016, e a audiência foi realizada uma vez que houve intimação do advogado do requerente, que deixou de comparecer. Em razão
deste fato, o relator achou por bem nomear defensor ad hoc, que garantiu a ampla defesa do processado.

Destaco, ainda, que o §2° do artigo 18 da Resolução 135/CNJ estabelece que para os atos de instrução do processo administrativo
disciplinar, serão intimados o magistrado processado ou seu defensor, o que foi realizado no caso citado.

Isso posto e não vislumbrando qualquer ilegalidade passível de controle por este Conselho Nacional de Justiça, julgo, com fulcro no
artigo 25, X do RICNJ, improcedente o presente procedimento de Controle Administrativo, determinando o seu arquivamento após a intimação
das partes. ”

Brasília, 14 de setembro de 2016

Conselheiro Arnaldo Hossepian Junior

Relator

Com efeito, nada há a ser modificado na decisão proferida. Não há qualquer possibilidade do pedido do requerente prosperar,
sobretudo quando se trata da mera repetição de argumentos já expostos na inicial e refutados na decisão monocrática.

Desta forma, verifico inexistirem elementos novos capazes de modificar o entendimento já exarado quando da análise do
procedimento de controle administrativo.

Diante do exposto, conheço do recurso e no mérito voto por lhe negar provimento, mantendo a decisão monocrática proferida.

Conselheiro Arnaldo Hossepian Junior

Relator

Brasília, 2017-06-06.
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RECURSO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. NOMEAÇÃO DE
INTERINO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA LEI N. 8.935/1994.

1. A concessão da interinidade ao substituto mais antigo da serventia, tal como preconiza o artigo 39, § 2º da Lei de Cartórios, demanda
a comprovação dessa condição.

2. O exercício profissional na serventia, sem que jamais tenha havido qualquer ato de designação à substituição, não confere direito
subjetivo à interinidade.

3. Hipótese circunscrita à discricionariedade do Tribunal de Justiça.

4. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

O Conselho, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Plenário Virtual, 5 de junho de 2017.
Votaram os Excelentíssimos Conselheiros João Otávio de Noronha, Lelio Bentes, Carlos Levenhagen, Daldice Santana, Gustavo Tadeu Alkmim,
Bruno Ronchetti, Fernando Mattos, Carlos Eduardo Dias, Rogério Nascimento, Arnaldo Hossepian, Luiz Cláudio Allemand e Henrique Ávila. Não
votaram os Excelentíssimos Conselheiros Presidente Cármen Lúcia, Norberto Campelo e, em razão da vacância do cargo, o representante da
Câmara dos Deputados.
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RELATÓRIO

Trata-se de recurso administrativo interposto em face de decisão monocrática que julgou improcedente o pedido.

O relatório da decisão combatida foi sistematizado nos seguintes termos:

“Trata-se de Procedimento de Controle Administrativo (PCA) proposto por ROGÉRIO ARAÚJO SANTOS em face da Diretoria do Foro
da Comarca de Jacinto/MG para impugnar a Portaria n. 192/2014, que dispõe sobre a nomeação de serventuário para a titularidade interina do
Cartório de Salto da Divisa/MG.

O requerente afirma que o Diretor do Foro da Comarca de Jacinto, por meio da Portaria impugnada, destituiu o tabelião CLÁUDIO JOSÉ
DOS SANTOS das atribuições notariais, por supostas irregularidades cometidas na gestão do cartório, e nomeou URÂNIO NERES DE ALMEIDA
para a função de interino.

Alega ser o escrevente juramentado mais antigo da serventia, com designação formalizada desde 18 de dezembro de 1996, circunstância
que lhe confere o direito à titularidade precária até a realização de novo concurso público.

Sustenta que a designação de interino é ato administrativo vinculado, cabendo ao gestor, por disposição legal (Lei n. 8.935/1994), nomear
o substituto mais antigo.

Requer declaração de nulidade parcial da Portaria n. 192/2014, especialmente o artigo 2º, para que seja determinada sua nomeação
como Oficial Registrador Interino do Cartório de Registro Civil com Atribuição Notarial de Salto da Divisa/MG.

O Tribunal requerido apresentou histórico acerca da titularidade interina exercida pela serventia em debate desde a aposentadoria do
então titular, José Juraci Santos, em 18 de dezembro de 1996. Em acréscimo, informou não ter localizado documentação referente à nomeação
do requerente como escrevente substituto, mas sim como escrevente juramentado, sem a condição de substituto.

Diante do quadro apresentado, sustentou a natureza discricionária do ato de designação do interino e a ausência de irregularidades na
Portaria questionada.”

Em sede recursal (ID 2068983), o requerente reafirma integralmente as alegações expendidas na inicial.
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VOTO

Recebo o recurso administrativo por ser tempestivo e próprio.

A decisão recorrida está fundamentada nos seguintes termos:

“A parte autora objetiva a declaração de nulidade parcial da Portaria n. 192/2014, que nomeou URÂNIO NERES DE ALMEIDA para a
titularidade interina do Cartório de Salto da Divisa, Comarca de Jacinto, em Minas Gerais. Segundo entende, assiste-lhe o direito de exercer
precariamente a titularidade da serventia.

Sem razão o requerente.

O Tribunal requerido trouxe à colação o seguinte histórico do Registro Civil de Salto da Divisa (ID 2052508):

- 28/03/1994: o titular é José Juraci Santos;

- 29/03/1994: início de exercício do escrevente juramentado Rogério Araújo Santos (requerente), indicado pelo titular;

- 18/12/1996: aposentadoria do titular José Juraci Santos e nomeação do escrevente Cláudio José Araújo Santos;

- 27/04/1998: assinatura de documento contendo informação acerca do exercício da função de escrevente pelo requerente;

- 05/11/2007: nomeação do requerente como interventor da serventia em virtude do afastamento preventivo do interino Cláudio José
Araújo Santos, determinado no PA n. 1/2007;

- 12/11/2009: afastamento do requerente da função de interventor, tendo em vista o retorno do interino Cláudio José Araújo Santos ao
exercício da titularidade precária da serventia, em razão do transcurso da pena de suspensão que lhe fora aplicada;

- 05/07/2012: designação do requerente para a função de interino da serventia em virtude do pedido de desincompatibilização formulado
por Cláudio José Araújo Santos para concorrer a cargo eletivo;

- 01/10/2012: dispensa do requerente da função de interino e retorno de Cláudio José Araújo Santos à interinidade em razão de decisão
proferida em grau de recurso, na qual foi suspensa a pena de extinção de vínculo precário de delegação que lhe fora aplicada;
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- 25/04/2014: designação de Urânio Neres Almeida como oficial interino em virtude da destituição de Cláudio José Araújo Santos, o qual
foi impedido de praticar qualquer ato na serventia, por si ou por seus escreventes;

- Cláudio José Araújo Santos impetrou mandado de segurança contra o ato do Diretor do Foro, porém a segurança foi denegada;

- Não há registro de que o titular da serventia (José Juraci Santos) ou o oficial interino (Cláudio José Araújo Santos) tenham nomeado
o requerente como Escrevente ou Oficial Substituto.

Diferentemente do alegado, o artigo 39, § 2º, da Lei n. 8.935/1994 não ampara a pretensão do requerente quanto ao exercício provisório
da titularidade da serventia.

A redação do dispositivo é por demais clara, como adiante se observa:

‘Art. 39. (...)

§ 2º Extinta a delegação a notário ou a oficial de registro, a autoridade competente declarará vago o respectivo serviço, designará o
substituto mais antigo para responder pelo expediente e abrirá concurso.’

Nota-se que a extinção de delegação referida na lei, passível de conferir direito aos prepostos mais antigos da serventia, diz respeito à
outorga conferida ao efetivo titular – no caso, José Juraci Santos – e não àquela decorrente do afastamento de seus substitutos, os quais sempre
exercerão a titularidade em caráter precário.

Ainda que em certo momento determinada pessoa figure como substituta do titular interino, estará em exercício de substituição não
daquele que recebeu a outorga (o que fora aprovado em concurso público), mas sim em face de interino.

Assim, a garantia de designação precária será conferida ao substituto mais antigo que apresentar vínculo em relação ao titular concursado,
jamais aos substitutos subsequentes, cujos vínculos diretos refiram-se aos interinos.

Esse é o entendimento do Plenário deste Conselho, consoante se extrai do seguinte excerto (g. n.):

‘SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. TITULAR NÃO CONCURSADO. AFASTAMENTO. TITULARIDADE PROVISÓRIA. SUBSTITUTO MAIS
ANTIGO. DIREITO SUBJETIVO. INEXISTÊNCIA.

1. Não se configura a delegação da prestação de serviço cartorário quando ausente a condição de prévia habilitação em concurso público.

2. No caso de afastamento de titular de serventia extrajudicial não-concursado, compete ao respectivo Tribunal, mediante
exercício do poder discricionário, escolher o interino que responderá pelo cartório até provimento definitivo do cargo mediante regular
concurso público. Não há, assim, direito subjetivo do substituto mais antigo à titularidade provisória.’

(CNJ - PCA - Procedimento de Controle Administrativo - 0001073-56.2008.2.00.0000 - Rel. JOÃO ORESTE DALAZEN - 72ª Sessão -
j. 21/10/2008)

Desse modo, todas as substituições que porventura ocorrerem até o advento do novo concurso público serão designações precárias e,
por isso, não poderão gerar direitos subjetivos de permanência.

A escolha do interino, por conseguinte, é ato discricionário do Tribunal, o qual deve observar apenas o disposto no artigo 3º, § 2º, da
Resolução n. 80/2009[1][1].

Ademais, o TJMG informou não ter localizado documento algum contendo a designação do requerente como oficial substituto, referindo
somente a existência de sua nomeação como escrevente juramentado, sem especificação de substituição.

Vale dizer: ainda que fosse possível invocar-se a condição de substituto mais antigo em face de interinos, o requerente não se beneficiaria
dessa circunstância por não ter comprovado a designação de substituição.

Em arremate, não é demais recordar que mesmo na hipótese de substituto de titular concursado, a jurisprudência aceita a mitigação
da aplicação do artigo 39, § 2º, da Lei de Cartórios, a depender das peculiaridades do caso concreto. Precedentes: CNJ - PCA - Procedimento
de Controle Administrativo - 0007125-92.2013.2.00.0000 - Rel. GUILHERME CALMON NOGUEIRA DA GAMA - 191ª Sessão - j. 16/06/2014;
CNJ - PCA - Procedimento de Controle Administrativo - 0007128-47.2013.2.00.0000 - Rel. GUILHERME CALMON NOGUEIRA DA GAMA - 191ª
Sessão - j. 16/06/2014.

Assim, com mais razão ainda, afasta-se a aplicação do aludido dispositivo no caso vertente.

Em questões como esta, sobre a qual já houve prévia manifestação do Plenário deste Conselho, o pedido pode ser julgado
monocraticamente pelo Conselheiro Relator, nos termos do artigo 25, XII, do Regimento Interno.

Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido e determino o arquivamento do feito.”

Nas razões de recurso não foram trazidos elementos novos, mas apenas reiterados os argumentos que já haviam sido apreciados
anteriormente.

Na verdade, a peça inaugural foi integralmente repetida em sede recursal, o que demonstra a inexistência de quaisquer fatos ou
argumentos distintos daqueles já apreciados quando da prolação da decisão monocrática.

Desse modo, não vislumbro motivo algum para reformar a decisão combatida, lastreada em jurisprudência consolidada neste Conselho.

Diante do exposto, conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

É o voto.

Intimem-se as partes.

Conselheira DALDICE SANTANA

Relatora

https://www.cnj.jus.br/pjecnjinterno/downloadBinario.seam
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Brasília, 2017-06-08.
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RECURSO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. TRF 3ª REGIÃO. DIVISÃO DAS INSTALAÇÕES
FÍSICAS DA 3ª VARA FEDERAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE GERAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO
EXPRESSA DE DISPOSITIVO VIOLADO. ART. 92 DO RICNJ. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO PEDIDO. RECURSO
ADMINISTRATIVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Não havendo como se divisar na pretensão do Recorrente qualquer repercussão que extrapole a esfera dos interessasses individuais,
incide na hipótese o disposto no art. 25, X, do RICNJ.

2. O Recorrente não aponta em seu arrazoado, objetivamente, qual seria o ato normativo impugnado, limitando-se a requerer que “sejam
revogadas as normas que autorizam essa divisão”.

3. O art. 92 do RICNJ estabelece que a exigência de indicação do ato impugnado é parâmetro de admissibilidade do procedimento de
controle administrativo.

4. Recurso Administrativo não provido.

ACÓRDÃO

O Conselho, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Plenário Virtual, 5 de junho de 2017. Votaram
os Excelentíssimos Conselheiros João Otávio de Noronha, Lelio Bentes, Carlos Levenhagen, Daldice Santana, Gustavo Tadeu Alkmim, Bruno
Ronchetti, Fernando Mattos, Carlos Eduardo Dias, Rogério Nascimento, Arnaldo Hossepian, Luiz Cláudio Allemand e Henrique Ávila. Não votaram
os Excelentíssimos Conselheiros Presidente Cármen Lúcia, Norberto Campelo e, em razão da vacância do cargo, o representante da Câmara
dos Deputados.
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RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Administrativo interposto por MARCOS ALVES PINTAR, pelo qual pugna pela reforma da decisão monocrática que
não conheceu do procedimento de controle administrativo por se tratar de matéria de natureza eminentemente individual.

Em suas razões recursais, o Requerente pugna pela aplicação analógica das regras do novo código de processo civil ao caso dos
autos, invocando para tanto, o art. 15 do NCPC, bem como os princípios da primazia do julgamento do mérito, da não surpresa e o princípio do
contraditório substancial, alegando falta de fundamentação da decisão recorrida, apontando violação dos 458, II, e art. 489, § 1º, do NCPC.

Argumenta que a discussão nos autos, em relação à organização física de uma vara federal, encontra disciplina legal e constitucional,
de sorte que não haveria espaço para que os formatos das instalações fossem alterados segundo a vontade o magistrado dirigente da vara.

Por fim, questiona a admissão da Associação do Juízes Federais do Brasil – AJUFE no feito como terceira interessada, arguindo que
não figuram juízes federais no feito a justificar a intervenção da associação classista.

É o relatório.
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VOTO

Nos termos do art. 115 do Regimento Interno do CNJ, conheço do recurso, porquanto tempestivo.

A decisão recorrida foi lavrada nos seguintes termos:

“Trata-se de Procedimento de Controle Administrativo proposto por MARCOS ALVES PINTAR contra o JUÍZO DA 3ª VARA FEDERAL DE
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, pelo qual o Requerente questiona a divisão da localização física dos autos em duas salas distintas pelo Requerido.


