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DESPACHO - TJPE-1111111111/CORREGEDORIA GERAL-3000000000/
CORREGEDORIAS AUXI-3110000000/CORREGEDORIA AUXEXT-3110040000
O Provimento nº 67/2018 – CNJ, no que tange à regulamentação do processo de autorização dos serviços notariais e de registro para a
realização de conciliação e mediação, atribuiu competências não só para esta Corregedoria-Geral da Justiça (CGJ), mas também para o próprio
Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (NUPEMEC). Os reflexos da mencionada norma, inclusive, podem ser
vislumbrados nos atos normativos internos deste Tribunal, podendo ser citado como exemplo o art. 12, parágrafo único, do Provimento Conjunto
nº 02/2019 – TJPE/NUPEMEC:
Art. 12. A CGJ certificará a inexistência de condenação com trânsito em julgado em procedimento administrativo, nos últimos 05 (cinco) anos, e
estabelecerá, com base no artigo 4º do Código de Normas dos Serviços Notariais e de Registros do Estado de Pernambuco, os limites de atuação
da Serventia Extrajudicial, de acordo com os artigos 19 e 20 do presente provimento.
Parágrafo Único. A CGJ encaminhará o requerimento de autorização, pelo SEI, ao Coordenador Geral do NUPEMEC a fim de obter Parecer
opinativo acerca da viabilidade do requerimento e indicação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC ou, na falta
deste, o juízo, ao qual a CPCMSE ficará vinculada.
Assim, o NUPEMEC deverá necessariamente ser consultado acerca da viabilidade dos requerimentos referentes à instalação de Câmaras
Privadas de Conciliação e Mediação dos Serviços Extrajudiciais (CPCMSE). O citado órgão avaliará a idoneidade da CPCMSE, podendo realizar
entrevistas com os membros da Serventia Extrajudicial e vistoria na sede ou nos locais em que a atividade compositiva será desenvolvida, com
o intuito de verificar a adequação das instalações e o bom funcionamento da Serventia (art. 13, caput , do Provimento Conjunto nº 02/2019 –
TJPE/NUPEMEC).
Nessa toada, imperioso ressaltar que as Serventias Extrajudiciais deverão observar as orientações de estrutura emitidas pelo NUPEMEC, cabendo
a este ainda supervisionar as instalações, sistemas de informática, atuação dos membros, produtividade das atividades dos conciliadores,
mediadores e das CPCMSE (arts. 27, caput e 49, ambos do Provimento Conjunto nº 02/2019 – TJPE/NUPEMEC).
Encaminhe-se, portanto, o expediente ao NUPEMEC.
Cumpra-se, publique-se, em seguida encerre-se este SEI nesta unidade.
Recife, 22/03/2022.
CARLOS DAMIÃO LESSA
JUIZ CORREGEDOR AUXILIAR DO EXTRAJUDICIAL TJPE

Documento assinado eletronicamente por CARLOS DAMIAO PESSOA COSTA LESSA , Juiz Corregedor Auxiliar
do Extrajudicial , em 22/03/2022, às 00:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://www.tjpe.jus.br/sei/autenticidade informando o código
verificador 1547501 e o código CRC 01E8E510 .
Corregedoria Auxiliar para o Serviço Extrajudicial

Processo nº 0000019-09.2020.2.00.0817 – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
RECORRENTES: NATANAEL DE JESUS FIGUEIREDO e outros (9)
ADVOGADO: WASHINGTON LUIS MACEDO DE AMORIM – OAB/PE Nº 13.102
RECORRIDO: TJPE – CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
DECISÃO

Cuida-se de Pedido de Reconsideração , ou de submissão ao colegiado competente como recurso hierárquico, em face
da decisão do então Exmo. Sr. Corregedor Geral da Justiça de Pernambuco, nos autos do Processo Administrativo Disciplinar acima epigrafado,
o qual foi instaurado em face do então Conselho Gestor do FERC/PE, ao fundamento de que houve inobservância das prescrições legais
e normativas que regem a atividade de gestão do FERC/PE no período de janeiro de 2015 a dezembro de 2018 , cuja decorrência foi o
comprometimento da sua viabilidade financeira e do funcionamento do sistema do Registro Civil do Estado de Pernambuco. O referido processo
restou implementado pelas Portarias nº 97/2020 – CGJ (Doc. de Id nº 145214) , 54/2021 – CGJ (Doc. de Id nº 477687) , 77/2021 – CGJ (Doc.
de Id nº 642897) e 96/2021 – CGJ (Doc. de Id nº 819918) , onde se apurou eventual responsabilização dos processados diante de suposto
comprometimento da viabilidade financeira do Fundo e do funcionamento do sistema do Registro Civil no Estado de Pernambuco.

Para melhor aclarar o até aqui exposto, transcrevo as conclusões do Relatório da Auditoria realizada no FERC/PE, a qual
levou em consideração o período de janeiro de 2015 a setembro de 2019 (Doc. de Id nº 819853):
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“A Auditoria de Inspeção da Corregedoria Geral de Justiça de Pernambuco, diante dos achados de Auditoria encontrados através dos relatórios,
prestações de contas, informações obtidas e análise realizadas, obteve logo abaixo as seguintes constatações:
1. Houve um impacto financeiro negativo durante o período auditado no montante de R$ 22.827.550,83 referente a pagamentos de
salários de comunicação, CRC e 13º Ressarcimento;
2. Do início do período auditado até Agosto de 2017 eram realizados pagamentos as Entidades de Classes (ARPEN/ANOREG/CNB), mesmo que
de acordo com o regimento Interno do Fundo, mas esses repasses fizeram os ressarcimentos aumentar no montante de R$ 3.777.668,98;
3. Verificou-se que o procedimento de repassar 3 salários mínimos a todos os cartórios independentemente de qualquer rateio, veio a
prejudicar as finanças da Entidade, pois se no período analisado a legislação atual fosse atendida, o FERC-PE economizaria em torno
de R$ 161.676,000 mensalmente o que corresponderia a uma economia anual em média de quase R$ 1.455.084,00 só neste item ;
4. Os itens 1, 2 e 3, apresentam saídas não p revistas de recursos na le g isla ç ão do FERC, mas sim autorizadas em reuniões
ordinárias . Somados, tais p a g amentos contribuíram ne g ativamente em a p roximadamente R$ 28.060.303,81 nas contas do Fundo ;
5. Os Valores repassados aos cartórios, são os valores praticados na tabela, portanto não há dedução dos valores do próprio FERC e ISS a qual
estão inclusos no valor da guia. Se o Fundo praticasse as deduções ditas acima, só em 2019 haveria gerado uma economia de R$ 3.146.093,80;
6. A Auditoria Constatou que o FERC-PE respeitou o limite legal destinado às Despesas Operacionais e Administrativas conforme o § 3º Art.
8º da Lei 14.462/12, apesar de que essa fronteira tenha sido ultrapassada em alguns meses, não influenciou na média do período. Nota-se que
desde o segundo semestre de 2018, as despesas Administrativa e Pessoal do FERC possui uma média de gasto de aproximadamente 5,4%;
7. Os Relatório Financeiros mensais não atendem em princípio uma das características qualitativas de um relatório financeiro aplicável
que é a compreensibilidade, isto é, não se pode observar a relação da Arrecadação com os gastos e consequentemente a situação
financeira do fundo;
8. Os balancetes e os demonstrativos de resultados não apresentam adequadamente a posição financeira do FERC, uma vez que há
equívocos na apuração da Receita Líquida da Entidade”.

Ao final a Comissão Processante entendeu por sugerir a aplicação da pena máxima prevista na legislação de regência (Lei nº
8.935/1994 - Lei dos Notários e Registradores), qual seja, a Perda de Delegação nos termos do art. 35, inc. II, para todos os processados.
O Eminente Des. Luiz Carlos de Barros Figueirêdo, então Corregedor Geral da Justiça, diante do quadro exposto pela Auditoria
de Inspeção da CGJPE, não só acolheu o parecer da Comissão Processante, aplicando aos processados a pena de perda da delegação , como
também adotou as medidas disciplinares e restauradoras para salvar a vida financeira do FERC-PE, modificando a composição do Conselho
Gestor do Fundo Especial do Registro Civil do Estado de Pernambuco (FERC-PE), e fixou regras sobre as suas deliberações e disposições
sobre a destinação dos seus recursos, com imediata intervenção no Fundo, e afastamento de todos os membros do então Conselho Gestor,
encaminhando peças do Processo Administrativo Disciplinar aos Exmos. Srs. Presidente do Tribunal de Contas do Estado de PE, Procurador
Geral do Estado de PE, e Procurador Geral de Justiça de PE (ID nº 895887- Pág. 1).
Como essas importantes providências adotadas pelo eminente Desembargador Luiz Carlos de Barros Figueirêdo, o FERCPE se recuperou financeiramente mesmo diante de um quadro desfavorável provocado pela pandemia, tendo hoje em caixa saldo suficiente para
o ressarcimento de todos os atos previstos na legislação de regência, além do que nada deve ao TJPE nem a qualquer dos seus fornecedores,
tendo, portanto, retomado a sua viabilidade financeira, e viabilizada sua existência.
Faço esse registro em decorrência de que não foi a primeira vez que se identificou irregularidades nas contas do Fundo.
Anteriormente a Corregedoria Geral da Justiça de Pernambuco instaurou os PADs nºs Processo nº 028/2012 CA/E-CAP – (tramitação
0303/2012) e o nº 034/2012 CA/E-CAP – (tramitação 332/2012), ambos da Relatoria do Eminente Desembargador Antônio de Melo e Lima
, então Corregedor Geral da Justiça de Pernambuco à época, cuja conclusão foi que nada obstante as irregularidades identificadas na gestão do
então Conselho Gestor, não restou configurada qualquer infração disciplinar que envolvesse a atividade notarial e/ou registral dos processados.
Vejamos com os nossos destaques alguns trechos do voto nos aludidos PADs:

Recurso Hierárquico interposto por Luiz Geraldo Correia da Silva E OUTROS contra Decisão proferida pelo Desembargador Corregedor Geral da
Justiça do Estado de Pernambuco, a qual determinou arquivamento de Processo Administrativo Disciplinar, tendo em vista inexistência
de conduta ilícita por parte dos Dirigentes do FERC/PE à época dos fatos que ensejassem aplicação de penalidade administrativa. Contudo
foi determinado na decisão que não fossem mais repassados recursos do Fundo para entidades de classe dos notários e registradores,
sendo esta parte final o motivo da interposição do presente recurso .

Os autos tratam de providências instaurados, o primeiro por força de esclarecimentos prestados pelo Fundo Especial de Registro Civil – FERC,
por meio do ofício nº 104/2011 – FERC/PE e o segundo, de Representante do Ministério Público, que têm como objeto a avaliação da
regularidade das prestações de contas apresentadas pelo Conselho Gestor do referido Fundo e analisadas pela Controladoria do
Tribunal de Justiça de Pernambuco, através dos Relatórios de Auditoria nº 03/2010 e nº 06/2011 .

Decisão recorrida que teve por arquivar os autos tombados sob os números 28/2012 e 34/2012, haja vista não ocorrência de ato ilícito que
fundamente qualquer tipo de punição disciplinar aos gestores do Fundo Especial; e determinar que os gestores do FERC deixem de direcionar os
recursos do fundo para finalidades diversas das previstas na lei instituidora do fundo (tais como entidades de classe dos notários e Registradores
do estado de Pernambuco), revogando os dispositivos do Regimento Interno que disponham de modo diverso .

(...)
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O judiciário não faz a gestão do FERC, nem decide sobre matérias discricionárias dos administradores. Mas nas ações precipuamente vinculadas,
que se relacionam com a observâncias das normas, existe a atuação fiscalizadora. Essa atividade existe no campo do controle finalístico, de
modo a preservar o interesse coletivo.

(...)

Havendo indícios de irregularidades na gestão do fundo apontados pela Controladoria do Tribunal de Justiça de Pernambuco e sendo um poderdever da Corregedoria Geral da Justiça exercer a fiscalização sobre os recursos que o compõem, entendo que o tipo de repasse ora em análise
será lícito, desde que haja previsão nos instrumentos normativos adequados. Havendo resoluções, ou provimentos, ou mesmo previsão em lei
estadual, serão lícitos os repasses intentados. De modo que não fiquem os destinos das verbas unicamente sob o arbítrio das gestões que se
sucederem na direção do Fundo Especial.

Tal não justifica total e ampla liberdade. Isso deslegitimaria a atividade e existência do próprio fundo, seja diante da sociedade, seja diante dos
próprios notários e registradores. O controle finalístico é de interesse de todos os setores interessados.

(...)

No caso em exame foi justamente o que aconteceu. O regimento interno do FERC, elaborado interna corporis pelos seus gestores, consignou
que na parte dos valores arrecadados mensalmente pelo Fundo seriam transferidos para as entidades descritas na lei 14.642/12, ou seja, para
a entidade de classes dos Notários e Registradores, a saber: ANOREG-PE, Colégio Notarial-PE, ARPEN-PE.

Veja-se que nem o diploma legal que tratava do FERC à época dos fatos, nem a lei 14.642/12 que, atualmente, o regulamenta, confere poderes
aos seus gestores para destinar os recursos financeiros do referido fundo às entidades de classes dos notários e registradores do Estado de
Pernambuco. Dessa forma, aplicar os recursos para finalidades diferentes dos objetivos institucionais, pelos quais foi criado o FERC, configura
irregularidade que deve ser prontamente restaurada pelo órgão de controle e fiscalização .

Por todo o exposto, voto pelo conhecimento do recurso. No mérito pela sua NEGATIVA DE PROVIMENTO, mantendo a decisão recorrida em
sua integralidade.

É como voto.

Recife,

Desembargador Antônio de Melo e Lima
Corregedor Geral da Justiça
Relator”

Como podemos observar, a decisão apenas se limitou a restaurar as irregularidades apontadas pela Controladoria do TJPE
e pelo representante do Parquet, mantendo a determinação para que o Conselho Gestor do FERC-PE à época, aplicasse os recursos do Fundo
para atender as finalidades previstas nos objetivos institucionais pelos quais ele foi criado.

Por outro lado, o Excelentíssimo Procurador-Geral da Justiça do Estado apresentou Promoção de Arquivamento pelo
representante do Ministério Público (ID nº 1467610 – págs. 1 a 13), na qual expressamente afirma:

“Assim, considero que a meta deste inquérito civil foi devidamente cumprida, por não restar provada a prática de ato doloso de improbidade
administrativa, não existindo fundamento para o ajuizamento de medida judicial a respeito do presente caso concreto”.

Ante o exposto, com alicerce no art. 9º da Lei 7.347/1985 e no art. 10 da Resolução CNMP 23/2007 c/c Resolução CSMP-PE 03/2119, promovo
o ARQUIVAMENTO deste procedimento investigatório, sem prejuízo da instauração de novo procedimento, acaso surjam novos fatos ou
fundamentos”.

Ou seja, o próprio Ministério Público não visualizou prática de atos dolosos capazes de submeter os processados a eventual
responsabilização por improbidade ou a qualquer outro título.
Pois bem. Não há dúvidas quanto aos pagamentos feitos sem o devido suporte na legislação interna do mencionado Fundo,
mas igualmente não há elementos que configurem a prática de atos de apropriação por parte dos processados, então gestores afastados.
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Aqui está o ponto nodal a definir as eventuais punibilidades dos processados, todos Delegatários do Serviço Extrajudicial
pernambucano, cujo disciplinamento é objeto da Lei nº 8.935/94, a qual apresenta capítulo pertinente a Infrações Disciplinares e Penalidades.

No particular, devemos registrar que a manutenção do Fundo Especial somente ocorre na atualidade porque o Tribunal de
Justiça do Estado de Pernambuco, através da Lei nº 16.879/2020, autorizou a transferência de valores expressivos, a título de empréstimo, além
de delimitar expressamente em quais áreas os recursos poderiam ser ali gastos, para que se possa aquilatar se as condutas praticadas pelos
processados repercute para além da fronteira de gestão administrativa, incorrendo os envolvidos em falta disciplinar passível de aplicação de
penalidade prevista na Lei nº 8.935/1994 (Lei dos Notários e Registradores).

Então vejamos.

A primeira referência normativa sobre o Fundo Especial do Registro Civil surge na Lei nº 11.404/96, que em seu art. 28, verbis :
Art. 28. As despesas dos registros civis gratuitos para pessoas reconhecidamente pobres serão cobertas através de um fundo a ser regulamentado
pelo Tribunal de Justiça, no prazo de 90 (noventa dias) da vigência desta Lei.

Esse era o embrião do Fundo Especial para o Registro Civil, afinal a gratuidade dos atos registrais aos reconhecidamente
mais vulneráveis detém viés constitucional, lastreado, sobretudo, na dignidade da pessoa humana. O assento de nascimento, por exemplo, é a
exteriorização perante o Estado de que o indivíduo que, até então, só detinha existência fática passa a ter também existência jurídica.

Posteriormente, fora editada a Lei nº 12.978/2005, a qual, no seu dispositivo, apresentava o seguinte disciplinamento
relativamente ao mencionado artigo:

§2º Dos emolumentos devidos pelos atos notariais e registrais serão recolhidos 10% (dez por cento), através de DARJ, para compensação dos
atos de registro de nascimento, óbito e casamentos gratuitos realizados pelos oficiais do registro civil. O Tribunal de Justiça de Pernambuco
repassará os valores recolhidos para o Fundo Especial de Registro Civil – FERC-PE. (NR)
§3º O Fundo Especial de Registro Civil – FERC-PE:
I - publicará, mensalmente, no Diário Oficial do Estado, relatório das receitas arrecadadas e das despesas realizadas, contendo o detalhamento
dos atos gratuitos praticados pelos registradores civis das pessoas naturais;
II – encaminhará, mensalmente, à Comissão de Defesa da Cidadania da Assembléia Legislativa do Estado, cópia do relatório de que trata o
inciso anterior." (ACR)

Assim, em virtude das previsões legais acima aduzidas, o Estado de Pernambuco passou a regulamentar o Fundo Especial
para o Registro Civil, através da Lei nº 14.642/2012, verdadeiro conjunto normativo norteador da atividade ressarcitória de regência.
Afirmou-se, já no seu art. 1º, que o fundo seria constituído por recursos provenientes do recolhimento de quantia equivalente a
10% (dez por cento) sobre os emolumentos percebidos por notários e registradores referentes aos atos próprios de sua atividade, com o objetivo
de ressarcir a realização de atos gratuitos pelos registradores civis de pessoas naturais no Estado de Pernambuco.
Com o fito de se proceder ao gerenciamento de tal Fundo Especial, a referida legislação regulamentadora, passou a afirmar
que haveria a gestão da seguinte forma, cuja redação original era a seguinte:

Art. 3º A arrecadação e os devidos repasses das parcelas de compensação dos atos gratuitos praticados pelos registradores civis das pessoas
naturais, bem como os referentes à renda mínima de três salários mínimos a estas serventias, serão geridos pelas entidades representativas dos
notários e registradores do Estado, como seus exclusivos contribuintes, através de conselho constituído por:
I - um representante da ANOREG-PE; e
II - um representante do Colégio Notarial-PE; e
III - três representantes da Associação dos Registradores Civis de Pessoas Naturais de Pernambuco - ARPEN-PE.

Contudo, a referida legislação não criou originariamente qualquer mandamento de penalidade aos gestores do fundo, limitouse a afirmar que o não recolhimento do FERC , pelos notários e registradores, faria com que estes incorressem nas penalidades da
Lei nº 8935/94 , verbis :

Art. 6º O recolhimento das quantias destinadas ao FERC-PE será feito pelo notário e registrador por meio do SICASE, com pertinência ao total
dos emolumentos devidos antes da conclusão de cada ato, constituindo-se cada notário e registrador em fiel depositário desses valores.
§ 1º O não recolhimento dos valores do FERC-PE por notário ou registrador no prazo deste artigo configurará ilícito administrativo
punido com multa no valor de 10% (dez por cento) sobre as quantias não recolhidas, além de ensejar instauração de processo administrativo
disciplinar contra o infrator, aos quais poderão ser aplicadas as penalidades previstas na Lei Federal nº 8.935, de 18 de novembro de
1994.
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Por fim, em recente modificação promovida pela Lei nº 16.879/2020, houve alteração da forma de composição do Conselho
Gestor, além de autorização de repasse dos valores expressivos a título de empréstimo.
E como restaram previstas as punibilidades diante dessa nova norma?
Antes de tudo, é preciso asserir que a aplicação de penalidade decorre do Poder Disciplinar da Administração Pública , logo,
ante a possibilidade de limitar o exercício da função do agente público que regularmente ingressou no serviço público, limitando ou o extirpando
do exercício do cargo ou da função que exerce, não há como se negar o caráter restritivo da penalidade administrativa, assim, esta somente
poderia ocorrer havendo previsão legal para tanto .
Resta oportuno pontuar que o disciplinamento da atividade notarial e registral é objeto da Lei nº 8.935/94, cujo art. 31 cuida
dessa punibilidade, verbis :
Art. 31. São infrações disciplinares que sujeitam os notários e os oficiais de registro às penalidades previstas nesta lei:
I - a inobservância das prescrições legais ou normativas;
II - a conduta atentatória às instituições notariais e de registro;
III - a cobrança indevida ou excessiva de emolumentos, ainda que sob a alegação de urgência;
IV - a violação do sigilo profissional;
V - o descumprimento de quaisquer dos deveres descritos no art. 30.

As referidas infrações sujeitam os delegatários as seguintes penalidades, previstas no seus arts. 32 e 33, verbis :

Art. 32. Os notários e os oficiais de registro estão sujeitos, pelas infrações que praticarem, assegurado amplo direito de defesa, às seguintes penas:

I - repreensão;
II - multa;
III - suspensão por noventa dias, prorrogável por mais trinta;
IV - perda da delegação.

Art. 33. As penas serão aplicadas:
I - a de repreensão, no caso de falta leve;
II - a de multa, em caso de reincidência ou de infração que não configure falta mais grave;
III - a de suspensão, em caso de reiterado descumprimento dos deveres ou de falta grave.

Por fim, culmina a referida legislação que a perda da delegação dependerá de Sentença Judicial transitada em julgado ou
Decisão decorrente de Processo Administrativo, vejamos:

Art. 35. A perda da delegação dependerá:
I - de sentença judicial transitada em julgado; ou
II - de decisão decorrente de processo administrativo instaurado pelo juízo competente, assegurado amplo direito de defesa.

De outro lado, o Regimento Interno da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Pernambuco, também disciplina, a partir
do seu art. 74, as penas disciplinares e quando estas devem incidir, nos seguintes termos:

Art. 74 - São penas disciplinares:
I - advertência, por:
a) uso de linguagem desrespeitosa no ambiente de trabalho;
b) prática errônea de atos de ofício por desídia;
c) injustificável impontualidade na sala de audiência ou em outro lugar onde tenha de exercer a função;
d) demora, sem motivo justificado, na execução de atos para os quais há prazos em lei ou concedidos pelo juiz;
e) ofensa dirigida a companheiro de trabalho.
II - censura, por:
a) reiterada ausência do lugar de trabalho sem motivo escusável;
b) ofensa dirigida às partes ou a membro do Ministério Público;
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c) execução de serviço estranho ao cargo ou ofício no lugar de trabalho;
d) embriaguez ocasional no lugar de trabalho;
e) entrega de autos ou papéis do ofício de justiça, sem protocolo;
f) reincidência em falta punível com a pena de advertência.
III - multa de 1 (um) a 15 (quinze) dias de seus vencimentos, ou arbitrada pela autoridade, em quantia não inferior a 1/6 (um sexto), nem superior
a 20 (vinte) vezes o salário mínimo, se o servidor não perceber vencimentos, por:
a) infração à lei de custas, inclusive a aceitação de custas indevidas;
b) indevida retenção de dinheiro que tenha recebido para outrem a título de pagamento, inclusive de custas, impostos, ou para depósitos em
estabelecimento de crédito;
c) excesso ou insuficiência de avaliação em processo administrativo e nas execuções, resultantes de dolo ou má fé, reconhecidos pela autoridade
judiciária que conhecer do laudo;
d) retardamento, sem justa causa, de feito que determine juros de mora;
e) omissão de remessa à Corregedoria Geral, no prazo legal, dos mapas do movimento forense do seu cartório e dos extratos do movimento
financeiro;
f) não cumprimento imediato da formalidade prevista para recebimento dos mandatos cumpridos;
g) ofensa dirigida a juiz ou a autoridade;
h) ofensa, por meio de imprensa, rádio, televisão ou panfletos, a serventuário ou a membro do Ministério Público;
i) desobediência a superior hierárquico;
j) descumprimento de determinação contida em provimento;
k) referência, de modo desrespeitoso, em requerimento, petição, memorial ou em qualquer escrito, a magistrado, membro do Ministério Público,
órgão da Justiça ou a qualquer autoridade;
l) não cumprimento das disposições contidas nos parágrafos 1º e 2º, do artigo 274, do Código de Organização Judiciária do Estado.
m) reincidência em falta punível com a pena de censura.
IV - destituição de função por:
a) falta do fiel cumprimento do dever.
V - suspensão de 15 (quinze) dias a 6 (seis) meses que, em razão da intensidade da falta, poderá ser cumulada com a multa prevista no inciso
III deste artigo, por:
a) desvio de dinheiro e outros valores alheios que tenha recebido em razão do cargo ou ofício em confiança;
b) destruição ou desvio de livros, autos e papéis do cartório que tenha em seu poder;
c) quebra de sigilo inicial, quando necessário para assegurar a eficiência do cumprimento dos mandatos judiciais;
d) falta de decoro funcional;
e) ofensa, por meio da imprensa, rádio, televisão ou panfletos, a magistrado, ao Procurador Geral da Justiça, Órgão da Justiça, ou a qualquer
autoridade;
f) assinatura de documento sem o competente e devido preenchimento;
g) alteração da situação do processo mediante rasura, certidão defeituosa, inserção, substituição de folha, capaz de induzir em erro o Juiz da
causa, a Corregedoria Geral ou as partes, sem prejuízo da responsabilidade penal;
h) reincidência de falta punível com multa.
VI - demissão, por:
a) infração que corresponda à definição legal de crime contra a administração pública;
b) em qualquer dos casos previstos no art. 204 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Pernambuco (Lei nº 6.123/68, de
20.07.68, com remuneração dada pela Lei nº 6.472/72, de 27.12.72);
c) reincidência de falta punível com suspensão, desde que o serventuário não seja vitalício.
(...)
Feitas as considerações necessárias a esse ponto, é hora de verificar se a conduta praticada durante o gerenciamento
do FERC-PE, pelos processados, faz com que incorram os delegatários nas hipóteses de aplicação de penalidade, no âmbito do Processo
Administrativo Disciplinar.
Para tanto, necessário se faz examinar a natureza jurídica do mencionado Fundo .
Ante a ausência clara da natureza do Fundo Especial, algumas legislações instituidoras ou traziam na lei originária a referência
de que se tratava de um fundo público, ou eram silentes quanto a este ponto. Os estatutos invariavelmente os regulamentavam de forma privada.
Tinha-se a ideia de que os valores direcionados ao Fundo Especial partiriam dos emolumentos dos registradores e notários,
logo, adviriam de verbas privadas, então, ao se exercer a gestão administrativa do Fundo essa vertente privada englobava também os gestores
e toda a estrutura orgânica necessária ao desenvolvimento da referida atividade gerencial.
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Contudo, sempre existiram vozes dissonantes que interpretavam que, na realidade, a função dos emolumentos era a de servir
de base de cálculo para a cobrança relativa ao Fundo Especial, tendo os emolumentos natureza jurídica de taxa, ao meu sentir, os valores que
compunham o Fundo Especial, teriam natureza pública. Sem olvidar de que a essência do Fundo é ressarcitória da gratuidade e de manutenção
do serviço das serventias deficitárias, uma clara demonstração de que a natureza era pública.
Entretanto, repita-se, não havia ponderação clara sobre a natureza jurídica do Fundo Especial, nem na legislação de regência,
tampouco, na jurisprudência firmada.
Pois bem. Buscando evidenciar que esta questão era um tanto quanto nebulosa, somente recentemente, é que o Supremo
Tribunal Federal apreciou a matéria na ADI 5672, cujo teor da ementa é o seguinte, isso em 21/06/2021:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REQUERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. REGISTROS PÚBLICOS. LEI N.
3.929/2013, DO AMAZONAS, PELA QUAL CRIADO O FUNDO DE APOIO AO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO ESTADO
DO AMAZONAS – FARPAM. ALEGADA OFENSA AO INC. XXV DO ART. 22, INC. I DO ART. 154, ART. 155 E INC. IV DO ART. 167 DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSENTE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE REGISTROS
PÚBLICOS. RECURSOS QUE COMPÕEM O FUNDO EM EXAME: NATUREZA JURÍDICA DE TAXA. VALIDADE DA DESTINAÇÃO DESSES
RECURSOS A FUNDO ESPECIAL. PRECEDENTES. AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE.
1. Nas normas impugnadas não se altera a disciplina relativa à validade, à forma, ao conteúdo ou à eficácia dos atos praticados pelos delegatários
dos serviços notariais e de registro no Amazonas.
2. A remuneração pela prática dos serviços notariais e de registro decorre do pagamento de emolumentos, fixados por normas estaduais
ou distritais, considerada natureza pública e o caráter social dos serviços prestados, conforme § 2º do art. 236 da Constituição da
República e arts. 1º e 2º da Lei federal n. 10.169/2006.
3. O selo eletrônico de fiscalização e os emolumentos previstos pelos incs. I e II do art. 2° da Lei estadual n. 3.929/2013 configuram-se como
taxa, espécie tributária prevista no inc. II do artigo 145, da Constituição da República.
4. São constitucionais as normas estaduais pelas quais preveem a destinação de parcela dos emolumentos recebidos pelos notários e
registradores a fundos especiais do Poder Judiciário. Precedentes.
5. É constitucional a Lei n. 3.929/2013, do Amazonas, pela qual criado o Fundo de Apoio ao Registro Civil das Pessoas Naturais do Estado do
Amazonas – FARPAM, supervisionado e fiscalizado pela Corregedoria-Geral do Tribunal de Justiça do Amazonas.
6. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente
Naquela ocasião, a relatora ponderou o seguinte:
Fundo criado pela Lei amazonense impugnada é de natureza pública, de acordo com o disposto no caput do art. 2º, evidenciando-se a sua
finalidade social voltada ao custeio de atos praticados gratuitamente pelos Registradores Civis das Pessoas Naturais e à manutenção das
serventias deficitárias, nos termos do que dispõe os arts. 6º e 7º do mesmo diploma legal.
Sobre o evidente interesse público que caracteriza o Fundo de Apoio ao Registro Civil das Pessoas Naturais do Estado do Amazonas –
FARPAM tem-se na manifestação da Advogada-Geral da União :
“A utilização de recursos do fundo para a manutenção das serventias deficitárias também preza pela sustentabilidade da prestação dos serviços
notariais e de registro, especialmente pelas serventias extrajudiciais com menor rentabilidade, o que evidencia o interesse público do fundo
criado pelo legislador estadual
Diante dos termos dessa decisão, não há dúvidas de que a natureza jurídica do Fundo Especial é de interesse público, logo,
é evidente que ao gerenciar os valores ali constante se estar gerenciando dinheiro público.
Entretanto, repita-se, essa natureza pública, cristalina como se apresenta, é o mais recente entendimento.
A fotografia topográfica a ser feita, não parece indicar que a partir do referido entendimento retroajam os efeitos para os idos
do período constitutivo do Fundo Especial e, a partir de então, entenda-se que os gestores operavam valores públicos, inclusive, a assim se
entender, corre-se o risco de ter havido diversas contratações ou atos gerenciais que foram produzidas distantes normas publicísticas.
Dito isto, chega-se ao momento em que há de verificarmos se, havendo malversação dos valores ali constantes, é possível que
incorra o delegatário em desvio de conduta passível de aplicação de penalidade administrativa. É esse o ponto principal deste pronunciamento.
No ponto, cabe inicialmente observar que a falta disciplinar traz a reboque a ideia de responsabilidade, ou seja, ocorrida a
falta disciplinar deve o autor da falta ser responsabilizado.
Contudo, ousa-se a afirmar que esta responsabilidade somente ocorrerá quando o infrator estiver à frente do cargo ou da
função pública exercida.
Com a finalidade de balizar o entendimento acima explanado, observe-se o disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal,
com grifo para destaque, verbis :
§ 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes,
nessa qualidade , causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
No caso concreto, temos o FERC, ou melhor, aqueles que gerenciavam o FERC causando eventuais danos à administração
pública.
A primeira observância a ser feita é que a qualidade de agente público é necessária para se atribuir a responsabilidade.
Nessa linha, o magistério do Prof. José dos Santos Carvalho Filho, assim disciplina:
Ressalte-se, também, que o termo “agente” deve ser empregado em sentido amplo, não se restringindo ao servidor. A expressão deve alcançar
todas as pessoas cuja atuação seja imputada ao Estado. Ainda, a expressão “nessa qualidade” denota que a responsabilidade da pessoa
jurídica somente ocorrerá caso seu preposto esteja agindo no exercício de suas funções ou, ao menos, esteja se conduzindo a pretexto
de exercê-la (CARVALHO FILHO, 2009, p. 530). CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo – 23 ed. rev., ampl.
e atualizada até 31.12.2009. - Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.
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Perceba-se que não basta exercer cargo público, mas a irregularidade cometida deve decorrer da atividade exercida.
O Supremo Tribunal Federal, recentemente, resolveu afirmar a importância do trinômio irregularidade/cargo público/exercício da função, quando
entendeu que o foro por prerrogativa de função, somente existe para os crimes praticados no exercício da função e em decorrência deste ,
consoante adiante ementado:
EMENTA : Direito Constitucional e Processual Penal. Questão de Ordem em Ação Penal. Limitação do foro por prerrogativa de função
aos crimes praticados no cargo e em razão dele . Estabelecimento de marco temporal de fixação de competência. I. Quanto ao sentido
e alcance do foro por prerrogativa 1. O foro por prerrogativa de função, ou foro privilegiado, na interpretação até aqui adotada pelo Supremo
Tribunal Federal, alcança todos os crimes de que são acusados os agentes públicos previstos no art. 102, I, b e c da Constituição, inclusive
os praticados antes da investidura no cargo e os que não guardam qualquer relação com o seu exercício. 2. Impõe-se, todavia, a alteração
desta linha de entendimento, para restringir o foro privilegiado aos crimes praticados no cargo e em razão do cargo. É que a prática atual
não realiza adequadamente princípios constitucionais estruturantes, como igualdade e república, por impedir, em grande número de casos, a
responsabilização de agentes públicos por crimes de naturezas diversas. Além disso, a falta de efetividade mínima do sistema penal, nesses
casos, frustra valores constitucionais importantes, como a probidade e a moralidade administrativa. 3. Para assegurar que a prerrogativa de foro
sirva ao seu papel constitucional de garantir o livre exercício das funções – e não ao fim ilegítimo de assegurar impunidade – é indispensável que
haja relação de causalidade entre o crime imputado e o exercício do cargo. A experiência e as estatísticas revelam a manifesta disfuncionalidade
do sistema, causando indignação à sociedade e trazendo desprestígio para o Supremo. 4. A orientação aqui preconizada encontra-se em harmonia
com diversos precedentes do STF. De fato, o Tribunal adotou idêntica lógica ao condicionar a imunidade parlamentar material – i.e., a que os
protege por 2 suas opiniões, palavras e votos – à exigência de que a manifestação tivesse relação com o exercício do mandato. Ademais, em
inúmeros casos, o STF realizou interpretação restritiva de suas competências constitucionais, para adequá-las às suas finalidades. Precedentes.
II. Quanto ao momento da fixação definitiva da competência do STF 5. A partir do final da instrução processual, com a publicação do despacho
de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais – do STF ou de qualquer outro órgão
– não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo. A
jurisprudência desta Corte admite a possibilidade de prorrogação de competências constitucionais quando necessária para preservar a efetividade
e a racionalidade da prestação jurisdicional. Precedentes. III. Conclusão 6. Resolução da questão de ordem com a fixação das seguintes
teses: “(i) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às
funções desempenhadas ; e (ii) Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de
alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar cargo ou
deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo”. 7. Aplicação da nova linha interpretativa aos processos em curso. Ressalva de todos os
atos praticados e decisões proferidas pelo STF e demais juízos com base na jurisprudência anterior. 8. Como resultado, determinação de baixa
da ação penal ao Juízo da 256ª Zona Eleitoral do Rio de Janeiro, em razão de o réu ter renunciado ao cargo de Deputado Federal e tendo em
vista que a instrução processual já havia sido finalizada perante a 1ª instância ( AP 937 QO, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno,
julgada em 03/05/2018, DOU de 11/12/2018).
A tese foi assim fixada: (i) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício
do cargo e relacionados às funções desempenhadas ; e (ii) Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação
para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público
vir a ocupar cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo.
No caso concreto, e aqui já encerrando os argumentos delineados, observa-se que a Lei nº 8.935/1994 (Lei dos Notários e
Registradores), especificamente em seu art. 35, § 1º, deixa claro o procedimento a ser adotado, quando o delegatário incorrer em infração que
possa culminar com a Perda da Delegação, vejamos:
§ 1º Quando o caso configurar a perda da delegação, o juízo competente suspenderá o notário ou oficial de registro, até a decisão final, e
designará interventor, observando-se o disposto no art. 36.
O comando normativo em tela, ao afirmar que “quando o caso configurar a perda da delegação” , permite que o intérprete,
dentro do leque de infrações cometidas, observe se a falta disciplinar, abstratamente, pode fazer com o que o investigado, ao final do processo
administrativo, tenha aplicada penalidade de perda de delegação. É juízo inicial valorativo, a partir da análise da falta administrativa investigada,
afinal, somente após a análise do caso concreto é que a falta disciplinar restará evidenciada.
Ou seja, é preciso que se tenha um parâmetro legal indicando que o fato praticado subsume-se ao tipo administrativo que
gera, como preceito secundário, a cominação da penalidade de Perda de Delegação, situação esta que não ocorre no caso concreto, pois não
existe liame normativo capaz de autorizar essa punibilidade.
O conjunto normativo que permeia toda a cadeia de apuração de eventuais irregularidades se encontra plasmado nas Leis
nºs 8.935/94 e 6.123/68, como também no Regimento Interno da Corregedoria Geral de Justiça.
No caso, os delegatários recebem a investidura para exercerem a atividade notarial ou registral delegada, e ao exercerem
função gerencial decorrente de eleição, como no caso do gerenciamento do Fundo Especial, resta esvaziada a possibilidade de aplicação de
penalidade, no âmbito administrativo, com base na Lei nº 8.935/1994 (Lei dos Notários e Registradores).
Do que exposto, depreende-se que nesta via de Processo Administrativo Disciplinar, estão as autoridades atuantes limitadas
apenas para com as faltas disciplinares em tese cometidas no exercício da função delegada , o que na espécie não ocorreu.
Reafirmo que essa questão já foi objeto de decisão pelo nosso Colegiado em sede de Recurso Administrativo conforme já
relatado acima, quando foi determinado arquivamento de PAD, ao fundamento de que inexistiu conduta ilícita por parte dos Dirigentes do FERC/
PE ensejasse a aplicação de penalidade administrativa ( PADs nºs Processo nº 028/2012 CA/E-CAP – (tramitação 0303/2012) e o nº 034/2012
CA/E-CAP – (tramitação 332/2012).
Ali se analisou justamente suposta malversação na administração e utilização dos recursos do FERC-PE, reconhecendo-se,
nada obstante as irregularidades identificadas na gestão do então Conselho Gestor, que não restou configurada qualquer infração disciplinar que
envolvesse a atividade notarial e/ou registral dos processados. A decisão tão somente recomendou que os recursos do Fundo fossem aplicados
para atender as finalidades previstas nos objetivos institucionais pelos quais ele foi criado.
Por fim, de se anotar que o Conselho Gestor do Fundo Especial, na qualidade que detinham os antigos gestores, estava
muito mais próximo de uma atividade privada de gerenciamento de associação, inclusive com a realização de eleição entre os pares, do que do
exercício da função pública delegada em si, situação que reforça a tese de que não cabe aplicação de Penalidade Administrativa de Perda da
Delegação, quando exercida atividade estranha ao serviço delegado e que sequer teve repercussão nos serviços prestados pelos respectivos
processados no âmbito de suas respectivas serventias.
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Isso não significa, entretanto, que os delegatários processados estão isentos de punibilidade por outra linha de raciocínio.
Partindo do registro de que o FERC-PE, hoje, possui inexorável saúde financeira, e demonstra que é viável, e tudo isso
reputo às medidas adotadas pelo Eminente Des. Luiz Carlos de Barros Figueiredo, atualmente Presidente do Tribunal de Justiça do Estado,
tem-se que a então correição realizada no FERC-PE , de acordo com o Relatório ID nº 966257 – Pág. 1 à Pág. 20, ID nº 966258 – Pág. 1 à
Pág. 10, avaliou os procedimentos da gestão das verbas oriundas do Fundo, analisando a sua saúde financeira, observando eventuais déficits
ou superávits mensais, verificando o histórico evolutivo da arrecadação e dos gastos no período de janeiro de 2015 a setembro de 2019, cuja
composição do Conselho Gestor era a seguinte:
ANITA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE NUNES ;
MARIA HELENA RODRIGUES DA SILVEIRA ;
LAMARTINE CAVALCANTI ALVES ;
SEVERINO TOMAIS DA SILVA ;
CLEMILDA CAVALCANTE VALENÇA GALLINDO.
Já no período compreendido entre dezembro de 2018 a maio de 2020, os seus membros eram as pessoas de:
NATANAEL DE JESUS FIGUEIREDO;
CARLOS ALBERTO RIBEIRO ROMA;
POLLIANA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE NUNES PERON;
TACIANA DE SOUZA MACIEL RAMOS, e
LUIZ GERALDO CORREIA DA SILVA.
Portanto, é fato incontroverso que durante o período auditado, janeiro de 2015 a setembro de 2019, todos
investigados em algum momento integraram o Conselho Gestor do FERC-PE , de modo que a eles deverá ser imputada a
responsabilidade pela desídia na condução da gestão das verbas então geridas, fato que comprometeu veementemente a sua viabilidade
financeira devido ao grau de comprometimento das suas finanças, chegando ao ponto de ameaçar a sua finalidade primordial que é a
de ressarcimento e manutenção das serventias de Registro Civil das Pessoas Naturais do nosso estado.
Nessa senda, não obstante a Lei Estadual nº 14.642/2012 originalmente não ter criado qualquer mandamento de penalidade
aos gestores do Fundo, limitando-se a afirmar que o não recolhimento dos valores ao FERC, pelos notários e registradores, faria com que estes
incorressem nas penalidades da Lei Federal nº 8.935/94, em seu art. 6º, isso não os exonera da imputação de responsabilidade pelos atos
que praticarem enquanto exercerem esse múnus, principalmente se for levado em consideração: i) a própria natureza jurídica que tal Fundo
possui, evidenciada, reitere-se, pela finalidade social do custeio de atos praticados gratuitamente pelos registradores civis das pessoas naturais
e à manutenção das serventias deficitárias, e ii) que os processados, quando atuavam como gestores do FERC/PE, também eram ressarcidos
enquanto registradores civis, conforme pode ser evidenciado nas Atas de Audiência de Id nº 669333 (págs. 4 e 7).
Sendo assim, i) considerando que ocorreu um impacto financeiro negativo vultoso na gestão financeira do Fundo no período
auditado; ii) considerando que os processados não lograram comprovar que direcionaram os recursos do Fundo durante o período auditado
para as finalidades previstas na lei que o instituiu; iii) considerando, finalmente que restou comprovada a ocorrência de inexorável desídia e
inobservância da legislação de regência do Fundo por parte dos processados, sem comprovação de beneficiamento pessoal por qualquer um
deles, ACOLHO O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO tão somente para rever a aplicabilidade da Pena de Perda da Delegação , tendo em vista
que as suas condutas em nada comprometeram os serviços prestados em suas respectivas serventias, aplicando a todos eles, NATANAEL
DE JESUS FIGUEIREDO, CARLOS ALBERTO RIBEIRO ROMA, POLLIANA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE NUNES PERON, TACIANA
DE SOUZA MACIEL RAMOS, LUIZ GERALDO CORREIA DA SILVA, ANITA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE NUNES, MARIA HELENA
RODRIGUES DA SILVEIRA, LAMARTINE CAVALCANTI ALVES, SEVERINO TOMAIS DA SILVA, e CLEMILDA CAVALCANTE VALENÇA
GALLINDO, a Pena de Suspensão pelo prazo de 90 (noventa) dias , das suas atividades perante as suas serventias, com os respectivos
afastamentos a partir do trânsito em julgado, sob controle da Corregedoria Auxiliar para o Extrajudicial.
Finalmente determino que durante o período de cumprimento da pena ora imposta, as serventias das quais os processados
são os titulares, fiquem sob a absoluta responsabilidade dos seus respectivos substitutos, conforme estabelece o Provimento nº 77/2018-CNJ.
É como decido .
Cientifiquem-se os processados, publique-se.
Cumpra-se.
Cumpridas as determinações supra, arquive-se.
Recife, drs

Des. Ricardo Paes Barreto
Corregedor-Geral da Justiça
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