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TABELIÃO DE NOTAS - PROCESSO 

ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - COLHEITA DE 

ASSINATURAS EM ESCRITURAS PÚBLICAS DE 

VENDA E COMPRA FORA DA CIRCUNSCRIÇÃO 

TERRITORIAL - PROVA SUFICIENTE - PENA DE 

SUSPENSÃO, PORÉM, QUE, À LUZ DO CASO 

CONCRETO, DEVE SER SUBSTITUÍDA POR MULTA -

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

Excelentíssimo Senhor Corregedor Geral da Justiça, 

Trata-se de recurso administrativo tirado em face de sentença que 

condenou o Oficial de Registro Civil e Tabelião de Notas de Paulicéia à pena de 

suspensão, por noventa dias. 

A condenação baseou-se na afirmação de que o Tabelião praticou 

dois atos fora de sua circunscrição territorial - colheu assinaturas em escrituras 

públicas em Tupi Paulista e Dracena -, infringindo, dessa maneira, o item 5, do 

Capítulo XIV, das NSCGJ e o art. 31,1 e II, da Lei n. 8.935/94. 

O recorrente alega, em resumo, que não praticou tais atos e que a 

prova a esse respeito é frágil. Insurge-se, ademais, contra a pena aplicada, que 

considera excessiva. 

É o breve relato. 

Passo a opinar. 

O recurso comporta parcial provimento. 
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A apuração preliminar teve como estopim denúncias da Tabeliã de 

Notas de Tupi Paulista. Ela disse que, ao receber a delegação, dispensou dois 

escreventes. Após dispensados, ainda segundo a versão da tabeliã, eles passaram a 

dirigir os interessados em lavrar escrituras públicas ao Tabelião de Pauliceia. Fariam-

no em concurso com ele, recebendo comissão para tanto. Em outras palavras, o 

Tabelião de Notas de Pauliceia teria montado uma sucursal em Tupi Paulista, o que 

não é permitido. 

Foram colhidos diversos depoimentos, inclusive em inquérito civil 

aberto pelo Ministério Público. A prática de criação de sucursal não restou 

esclarecida, porém o MM. Juiz Corregedor Permanente, à luz de dois dos 

depoimentos, divisou a conduta irregular de lavrar escrituras fora da circunscrição 

territorial. 

Por isso, a Portaria que abriu o processo administrativo teve um 

âmbito bastante restrito: a investigação sobre a prática de dois atos notariais, fora da 

circunscrição territorial. Quais sejam, a lavratura de escrituras em Pauliceia e 

Dracena, de acordo com os depoimentos de Alessandra Flumian Almeida Paiva e 

Vai ter Lucarello Toniatto. 

Uma premissa deve ser assentada, desde já. Aqui, vige a regra da 

correlação entre a portaria e a sentença. A portaria narra determinados fatos e os 

qualifica juridicamente. A sentença, embora possa qualificar de maneira diferente os 

fatos, não pode ficar aquém nem ir além deles. Logo, apenas os dois fatos narrados 

na portaria serão analisados. Nem poderia ser diferente, pois apenas deles o acusado 

defendeu-se. 

Fixada essa premissa, tem-se que a condenação se sustenta. 

Grande parte da prova colhida antes da portaria diz respeito à 

acusação anterior, de formação de sucursal em Tupi Paulista. Como não houve 

sequer indícios suficientes a esse respeito, não existiu acusação sobre esse fato. 
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Contudo, dado que duas testemunhas disseram que o acusado lavrou escrituras fora 

de sua circunscrição territorial, abriu-se o processo administrativo. 

Insta, pois, examinar os depoimentos dessas testemunhas. 

Alessandra Flumian Almeida Paiva disse, na fase de apuração, que 

não sabe por que a escritura de venda e compra de um imóvel foi feita em Paulicéia. 

Lembra, porém, que, embora seu marido a tenha assinado no Tabelião daquela 

comarca, ela o fez em Tupi Paulista. Mas não soube dizer quem levou a escritura 

para que ela assinasse; apenas descreveu dois senhores que levaram o documento 

para ela. 

Um dos senhores descritos, descobriu-se durante a oitiva na fase do 

processo, era o acusado. Alessandra foi muito espontânea, em seu segundo 

depoimento - em juízo -, ao aponta-lo como o senhor que levou a ela a escritura, 

para ser assinada. Lembrou-se de que se tratava de "um senhor grande e robusto", 

que vira na primeira audiência. Naquela oportunidade, após o ato, perguntou ao 

marido o nome daquele senhor, e ele disse: Cláudio. 

Tiram-se, daí, duas certezas: a escritura foi levada até Tupi 

Paulista, para que Alessandra a assinasse; quem a levou foi um senhor chamado 

Cláudio, que estava na primeira audiência, quando a depoente foi ouvida. 

Ora, isso é evidência suficiente de que se trata do acusado. E ainda 

que não se tratasse exatamente dele, responderia objetivamente pelo fato de a 

escritura ter sido levada para assinatura fora de sua circunscrição territorial. 

Valter Lucarello Toniatto foi bastante enfático quando ouvido, à fl. 

474, pelo Ministério Público. Disse, textualmente, que o acusado levou uma escritura 

de compra e venda para ser assinada, pelos compradores, em Dracena. 

V 
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Ouvido em Juízo, foi menos enfático. Economizando as palavras, 

com uma grande preocupação em dizer que não sabia de muita coisa, não deixou, 

contudo, de confirmar o que aqui é importante: a colheita das assinaturas não foi feita 

no Tabelionato de Paulicéia. Segundo ele, os compradores tinham pressa e, por isso, 

acertaram a lavratura com o Jurandir, antigo funcionário - demitido - do Tabelionato 

de Tupi Paulista. Trata-se exatamente, da pessoa que, conforme as primeiras 

acusações, estaria trabalhando em comissão para o acusado, a fim de angariar 

clientes para o Tabelionato de Paulicéia, em prejuízo do Tabelionato de Tupi 

Paulista. 

Portanto, é certo que os fatos essenciais narrados na Portaria -

lavratura de duas escrituras fora da circunscrição territorial do Tabelião - restaram 

comprovados. 

Na medida em que o item 44, f, do Capítulo XIV, das NSCGJ, 

estabelece a assinatura das partes como conteúdo necessário para a lavratura da 

escritura, ela não pode ser colhida fora da circunscrição territorial, sob pena de 

afronta ao art. 9o, da Lei 8.935/94 e ao item 5, do Capítulo XIV, das NSCGJ. Nem se 

aplica a exceção do item 5.2, pois a colheita de assinatura é ato privativo do 

Tabelião, inerente à lavratura da escritura. 

O acusado incidiu, como corretamente verificou a Portaria, na 

vedação do mencionado item 5, do Capítulo XIV, das NSCGJ e, por consequência, 

nos incisos I e II, do art. 31, da Lei n. 8.935/94, pois deixou de observar prescrição 

legal e normativa, atentado às instituições notariais. 

A pena, no entanto, comporta redução. Não se justifica a aplicação 

de pena de suspensão, dado que o art. 33, III, da Lei 8.935/94, a prevê para as 

hipóteses de reiterado descumprimento dos deveres ou falta grave. 

O acusado possui, como demonstra fl. 590, apenas uma condenação 

anterior, datada de cerca de dezesseis anos atrás. Cuida-se de uma pena de 

repreensão, isolada, que não demonstra, portanto, "reiterado descumprimento de 
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deveres". De outro lado, embora a conduta do acusado implique falta disciplinar, que 

deve ser punida, ela não traduz "falta grave". 

Por essas razões, a pena de suspensão pode ser substituída por 

multa, que, à vista da extensão da falta e tomando-se em conta, também, o 

faturamento do Tabelião, tudo temperado pela proporcionalidade e iluminado pelos 

precedentes dessa Corregedoria, há de ser fixada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 

Pelo exposto, o parecer que submeto a Vossa Excelência, 

respeitosamente, é no sentido de se dar parcial provimento ao recurso, para, mantida 

a condenação, substituir a pena de suspensão pela de multa, no valor de R$ 

20.000,00 (vinte mil reais). 

Sub censura. / 
/ 

/ / / / / 
São Paulo, 25 de maio de 2016. 

Swarai Cervone de Oliveira 

/Juiz Assessor da Corregedoria 

\ 
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CONCLUSÃO 

Em 30 de maio de 2016, faço estes autos conclusos ao 
Desembargador MANOEL DE QUEIROZ PEREIRA 
CALÇAS, DD. Corregedor Geral da Justiça do Estado 
de i São Paulo. Eu, H > 

V ^ * ), Escrevente Técnico Judiciário do 
GATJ 3, subscrevi. 

Aprovo o parecer do MM. Juiz Assessor da Corregedoria e, por 

seus fundamentos, que adoto, dou parcial provimento ao recurso, para, mantida a 

condenação, substituir a pena de suspensão pela de multa, no valor de R$ 20.000,00 

(vinte mil reais). 

Publique-se. 

São Paulo, 30 de maio de\2016 

MANOEL DE QUEIROZ PEREIRA CALÇAS 
Corregedor Geral da Justiça 
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