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Requerido: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - TJPE

DECISÃO
Trata-se de Pedido de Providencias, com pedido de liminar, proposto pela
ASSOCIAÇÃO PRÓ-ALIANÇA PELO BRASIL – PERNAMBUCO, em face do
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO.
Sustenta a requerente que o Tribunal de Justiça, por meio da decisão
exarada pelo Corregedor Auxiliar, não autorizou o FUNCIONAMENTO de
serventias extrajudiciais de Recife e Olinda, com ATRIBUIÇÃO DE ABERTURA DE
FIRMAS, em diligência, fora do horário regulamentar, em caráter excepcional, no
próximo sábado, 01.02.2020, das 12h às 20h, no Teatro Guararapes, no Centro de
Convenções de Pernambuco, na cidade de Olinda, Pernambuco, durante o II
Encontro Pernambucano de Apoiadores do Partido Aliança pelo Brasil.
Sustenta ainda a requerente que o art. 4º da Lei nº 8.935/94, a Lei Nacional
dos Notários e Registradores (LNR), dispõe que os serviços notariais e de registro
serão prestados, de modo eficiente e adequado, em dias e horários estabelecidos
pelo juízo competente, bem como que o Código de Normas Notarial e Registral do
Estado de Pernambuco, ao disciplinar o atendimento ao usuário das serventias
extrajudiciais, estabelece no § 1º do art. 53 que o horário de funcionamento das
serventias poderá ser modificado, em casos especiais, mediante autorização do
Corregedor-Geral da Justiça ou, por delegação, do Juiz Diretor do Foro local, para
atendimento a solicitações de expediente em dias e horários diferenciados e mais
apropriados para o acesso do público interessado, conforme as peculiaridades da
cidade, distrito ou bairro em que estiver localizada a serventia, desde que atendidos
os motivos justificadores apresentados.
Por fim, requer o deferimento da liminar para que seja autorizado a
participação das serventias extrajudiciais de Olinda e Recife, com atribuição de
aberturas de firmas, em diligência, fora do horário regulamentar em caráter
excepcional, no próximo sábado, 01.02.2020, das 12h às 20h, no Teatro
Guararapes, no Centro de Convenções de Pernambuco, Av. Prof. Andrade Bezerra,
S/N - Salgadinho, na cidade de Olinda, Pernambuco, durante o II Encontro
Pernambucano de Apoiadores do Partido Aliança pelo Brasil, com o escopo de
possibilitar que os referidos cartórios atuem em prol da democracia e da cidadania,
trazendo inestimável proveito a toda a sociedade brasileira.
O Pedido de Providencias inicialmente foi distribuído para o Conselheiro
Luciano Frota, que considerando a certidão juntada pela Secretaria Processual deste
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Conselho (ID n. 3864408), encaminhou o procedimento para analisa da Corregedor
Nacional de Justiça de eventual prevenção.

É no essencial, o relatório.
De início, reconheço a prevenção da Corregedoria Nacional de justiça, nos
termos do art. 44, § 5º, do RICNJ, em face da anterior distribuição do Pedido de
Providências n. 0000290-44.2020.2.00.0000, em 15/01/2020.
Pois bem, em análise perfunctória, o ato impugnado não encontra-se em
consonância com o art. 4º da Lei nº 8.935/94, e o § 1º do art. 53 do Código de
Normas Notarial e Registral do Estado de Pernambuco, uma vez que a atuação dos
cartórios de notas no II Encontro Pernambucano de Apoiadores do Partido Aliança
pelo Brasil refere-se à prática de atos próprios e específicos da atividade delegada.
A dizer, o notários não irão participar do evento como apoiadores, mas
atuarão, de forma excepcional, praticando os atos que lhes são próprios. Nesse
sentido, tenho que essa participação, limitada à prática de atos próprios à atividade
delegada, não possui caráter político, mas de efetivação da segurança jurídica aos
atos praticados no exercício da cidadania; as serventias extras judiciais, atividades
públicas delegadas pelo Estado, podem participar de forma extraordinária,
conforme pretendido pela requerente, desde que presentes os motivos
justificadores, como na hipótese o exercício da cidadania e a necessidade do
reconhecer da autenticidade das assinaturas postas nas fichas de apoiamento.
O que deve ficar claro é que os notários não podem, no exercício das suas
atribuições, se posicionarem com uma conotação político-partidária. Notários e
registradores devem ser imparciais.
Contudo, analisando os argumentos da decisão proferida pela Corregedoria
Geral do Estado de Pernambuco, melhor dizendo, a suposta ingerência no evento
político, o que deve ficar certo é que eventuais desvios na atuação dos notários
deverão ser punidos.
Assim, participação dos tabeliães de notas no II Encontro Pernambucano de
Apoiadores do Partido Aliança pelo Brasil, deve se limitar única e exclusivamente à
prática de atos de sua esfera de sua competência, prevista no art. 7º, da Lei n.
8.935/94.
Logo, por hora, vislumbro, na hipótese, a presença do fumus boni iuris e do
periculum in mora, ensejadores da concessão da liminar, de que trata o inciso XI do
artigo 25 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça.
Ante o exposto, defiro a liminar pleiteada.
Intimem-se, com urgência, a Corregedoria do tribunal de Justiça do Estado de
Pernambuco e os demais interessados.
Após, voltem os autos conclusos.
Data registrada no sistema.
MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Corregedor Nacional de Justiça Substituto
Z1
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