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O EXMO. SR. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA (RELATOR):

Após análise das razões recursais apresentadas, subsiste a conclusão de que a pretensão do ora recorrente diz respeito a atos de
natureza jurisdicional.

O recorrente não apontou, de forma articulada e pormenorizada, o suposto desvio de conduta praticado pela requerida, nem mesmo
afastou a conclusão de que a matéria ora debatida tem natureza jurisdicional.

Ademais, indagação acerca de eventual preclusão pro judicato é inadequada e a argumentação deduzida no recurso revela, mais uma
vez, apenas o inconformismo do recorrente com atos judiciais praticados pela magistrada em processo de inventário.

Portanto, o recurso administrativo não logrou êxito em infirmar a decisão de arquivamento nem mesmo impugnou especificamente seu
fundamento principal, a saber, o de que a questão discutida tem natureza jurisdicional.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso administrativo.

É o voto.

VOTO CONVERGENTE

O Recorrente reitera a narrativa de diversos e diversificados incidentes processuais pretensamente ocorridos na tramitação de feitos
judiciais conexos, pleiteando, em razão disso, a abertura de “competente processo administrativo disciplinar” contra a magistrada responsável
pela condução dos processos.

Todavia, acompanho o E. Relator, porque, de fato, o “recorrente não apontou, de forma articulada e pormenorizada, o suposto desvio de
conduta praticado pela requerida, nem mesmo afastou a conclusão de que a matéria ora debatida tem natureza jurisdicional”.

É como voto.

Conselheiro CARLOS LEVENHAGEN

Brasília, 2017-08-17.
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EMENTA

RECURSO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. ESTABELECIMENTO DE PRAZO LIMITE PARA REALIZAÇÃO DE
CONCURSO DE PROVAS E TÍTULOS. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE.  CONEXÃO E
PREJUDICIALIDADE. PEDIDO E CAUSA DE PEDIR DISTINTOS.

1. Constatada a correta atuação de Tribunal de Justiça local, não há razão para ingerência da Corregedoria Nacional de Justiça, sob
pena de usurpação de competência institucional.

2. Não se admite a conexão quando não comprovada a identidade entre a causa de pedir e o pedido formulado em processos
administrativos distintos. Inteligência do art. 55 do CPC/15.

3. A parte não pode inovar o pedido em sede recursal.

4. Recurso administrativo desprovido.

ACÓRDÃO

O Conselho, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Plenario Virtual, 23 de junho de 2017.
Votaram os Excelentissimos Conselheiros Joao Otavio de Noronha, Lelio Bentes, Carlos Levenhagen, Daldice Santana, Gustavo Tadeu Alkmim,
Bruno Ronchetti, Fernando Mattos, Carlos Eduardo Dias, Rogerio Nascimento, Arnaldo Hossepian, Norberto Campelo, Luiz Claudio Allemand e
Maria Tereza Uille. Nao votou a Excelentissima Conselheira Presidente Carmen Lucia. Declarou suspeicao o Conselheiro Henrique Avila.
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RELATÓRIO

Trata-se de recurso administrativo com pedido liminar interposto contra decisão que arquivou pedido de providências formulado por
Leandro Augusto Rodrigues e Carmina Alves Silva em desfavor do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco (Id 2087961).

A liminar foi indeferia (Id 2095271).

Nas razões recursais, os interessados alegam o seguinte (Id 2087961):

a) A ratificação do Recurso Administrativo interposto em todos os seus termos, haja vista que o comunicado do Tribunal de Justiça do
Estado de Pernambuco dizendo que dará andamento ao concurso não signifique que será finalizado dentro de um prazo razoável e proporcional,
conforme argumentado acima;

b) A retratação do relator, haja vista os fundamentos apontados no presente recurso administrativo, concedendo-se, de forma liminar o
pedido, consistente na determinação de que o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, fixe um
calendário com as etapas do concurso, e, no prazo de 60 (sessenta) dias, conclua o concurso, nomeando os candidatos, com as serventias
previstas no edital, que o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, encaminhando posteriormente tal decisão ao crivo do Plenário;

c) Caso o relator não se retrate, que o presente recurso seja submetido à apreciação do Plenário na primeira sessão seguinte à data
do presente recurso;

d) Seja conhecido e dado provimento ao presente recurso pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça, determinando ao Poder
Judiciário do Estado de Pernambuco que fixe um calendário para realização das etapas faltantes do concurso em testilha, em 48 (quarenta e
oito) horas e, no prazo de 60 (sessenta) dias, conclua o concurso, nomeando os aprovados, com as serventias previstas no edital;

e) O indeferimento da liminar pleiteada no Procedimento de Controle Administrativo nº 006932-72.2016.2.00.0000, por não preencher os
requisitos para tanto, não tendo ato a ser controlado pelo CNJ já que ainda não foi publicado o resultado dos títulos, podendo a Comissão do
mencionado concurso realizar o controle administrativo dos títulos de especialização, conforme já previsto no edital, já feito anteriormente pelo
TJPE, já pacificado pelo CNJ e pelo STF;

f) Caso o entendimento do item e não seja o de Vossa Excelência, o indeferimento da liminar pleiteada no Procedimento de Controle
Administrativo nº 006932-72.2016.2.00.0000, pois é conexo ao presente Pedido de Providências, que está em fase de juízo de retratação pelo
Relator e julgamento pelo Plenário do CNJ, evitando-se que a decisão monocrática liminar seja contraditória em relação à decisão daquele Órgão
que se sobrepõe;

g) O julgamento em conjunto do Procedimento de Controle Administrativo nº 006932-72.2016.2.00.0000 e do presente Pedido de
Providências;

h) O indeferimento dos pedidos realizados no Procedimento de Controle Administrativo nº 006932-72.2016.2.00.0000 pelos fundamentos
acima expostos.

A Associação Nacional de Defesa dos Concursos Públicos para atividade notarial e registral e melhoria dos serviços - ANDECARTÓRIOS
apresentou petição solicitando a inclusão no presente pedido de providências como terceiro interessado (Ids 2144105 e 2149790).

É o relatório.
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VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA (Relator):

I - Do Terceiro Interessado

Conforme exposto no relatório, a Associação Nacional de Defesa dos Concursos Públicos para Atividade Notarial e Registral -
ANDECARTÓRIOS, apresentou petições solicitando a inclusão no feito como terceiro interessado.

Nos termos do art. 119 do NCPC, é permitida a intervenção do terceiro juridicamente interessado no resultado útil da demanda, podendo
assistir a parte em que deseja ter a sentença favorável. No entanto, há de se ressalvar que a intervenção dá ao interessado o direito de acesso
ao processo no estado em que se encontra.

Portanto, admite-se o pedido de intervenção, não podendo a parte interessada inovar no mérito da discussão já decidido em decisão
final nestes autos (Id 2078108).
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II – Da realização do Concurso e das medidas desencadeadas pelo TJPE

Conforme já salientado na decisão proferida anteriormente (Id 2078108), o concurso de provas e títulos discutidos nos autos estava
suspenso até 8 de novembro de 2016, em razão de liminar deferida no MS n. 33.406 (Id 2077573).

Somente com a publicação da decisão que revogou a liminar acima mencionada, foi possível o retorno dos trabalhos da comissão
responsável pelo certame.

Segundo as informações prestadas pelo TJPE, foi encaminhado o Ofício n. 387/2016 ao Tribunal de Contas do estado, solicitando parecer
sobre a atuação no Concurso de Provas e Títulos para outorga de Delegações de Notas e de Registro, ainda pendente de resposta (2077569).

O Presidente da Comissão do Concurso informou que existem pelo menos “ [...] 25 (vinte e cinco) mandados de segurança em tramitação,
nos quais se discute desde a prova oral até a pontuação atribuída aos títulos apresentados” (Id 2077573).

Desse modo, torna-se inviável o estabelecimento de um cronograma rígido para finalização e consequente nomeação dos candidatos
aprovados, nos termos requeridos na inicial, seja pelo fato da questão estar judicializada, seja pelas razões apresentadas pela Comissão do
Concurso (Id 2077573).

Vale ressaltar que o Tribunal de Justiça local não está indiferente aos fatos e que, dentro das possibilidades cabíveis no caso concreto,
as medidas necessárias ao prosseguimento do certame estão sendo desencadeadas no intuito de finalizar o certame.

De acordo com o conjunto instrutório dos autos, é possível concluir pela inexistência da inércia injustificada do órgão local, de modo que
não há razão suficiente para interferência desta Corregedoria Nacional, sob pena de violação da independência funcional do TJPE.

Note-se ainda que há informação pública de que o certame foi finalizado com a publicação de lista final dos candidatos aprovados,
inclusive com ordem de classificação.

III – Dos pedidos formulados no PCA 006932-72.2016.2.00.0000

Embora o objeto do referido procedimento de controle administrativo tenha como base o mesmo certame discutido nos autos, verifica-
se tratar de partes distintas e pedidos diversos, os quais não se submetem aos critérios de prejudicialidade, nem reclamam a conexão dos
procedimentos.

Em linhas gerais, no referido PCA a parte requerente pretende nova análise dos títulos apresentados como forma de classificação dos
aprovados nas provas objetivas e subjetivas do concurso para regular provimento das serventias extrajudiciais do estado. Ou seja, discute-se
a avaliação realizada em uma das etapas do certame. Inclusive os pedidos já foram julgados, sendo inviável a conexão pretendida pela parte
recorrente.

Já no presente pedido de providências, os requerentes solicitam que a Corregedoria Nacional de Justiça exija que o TJPE estabeleça
prazo certo e determinado para colocar termo no referido concurso de provas e títulos.

Nesse sentido, vale a menção ao art. 55, §1º do Código de Processo Civil de 2015, o qual dispõe:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

O referido dispositivo exige que o pedido e a causa de pedir discutido em determinado procedimento sejam comuns, o que não ocorre
no caso.

Também não há falar em conexão por prejudicialidade, visto que em ambos procedimentos administrativos não há risco de prolação de
decisão conflitante ou contraditórias, posto tratarem de objetos distintos entre si.

Por oportuno, conforme já ressaltado, existem inúmeras demandas judiciais que impedem a fossilização das datas apontadas pelo TJPE,
tornando inviável o respeito estrito ao cronograma estipulado.

Ademais, de acordo com a decisão que negou o pedido liminar (Id 2095271), o Tribunal de Justiça local acostou aos autos documento
noticiando que “ [...] o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, em 21/12/2016, decidiu que o concurso deve retomar sua
marcha, inclusive apontando data para a próxima fase, (Id 2087962), [...]” confirmando o acerto da decisão de arquivamento, uma vez que os
órgãos competentes estão tomando as providências cabíveis ao regular andamento do certame.

Destaca-se que os pedidos formulados no recurso administrativo interposto pela parte autora (Id 2084671) restringe-se à fixação de
cronograma rígido e específico para o concurso em trâmite no TJPE. Dessa forma, não há como admitir a inovação pleiteada pelo terceiro
interessado, ao tentar rediscutir nestes autos, matéria já decidida em processo administrativo distinto, como no caso do PCA 6932-72.

Caso fosse este o interesse da parte autora, as impugnações deveriam ter sido feitas em momento oportuno, antes da estabilização
da lide e do mérito discutido no presente pedido de providências. Portanto, não há como admitir a inovação recursal perpetrada pelas partes
interessadas (Ids 2144103 e 2149789).

IV - Conclusão

Ante o exposto, nego provimento ao presente recurso administrativo.

É o voto.

Brasília, 2017-08-17.


