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Interessado: Diretoria Financeira do TJGO

Assunto: Relatório

DECISÃO/OFÍCIO n  o                   2021

Cuida-se de processo administrativo inaugurado com o objetivo de

inteirar este Órgão correicional sobre o conteúdo de relatório confeccionado pela Central

de Arrecadação e Controle de Fundos Especiais  da Diretoria Financeira deste Tribunal

(evento no 1) dando conta de que o responsável interino pelo Tabelionato de Notas, de

Registro  de  Títulos,  Tabelionato  e  Oficialato  de  Registro  de  Contratos  Marítimos,  de

Registro de Imóveis, de Registro de Títulos e Documentos, Civil das Pessoas Jurídicas,

Civil  das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas do distrito judiciário de Professor

Jamil, integrante da comarca de Cromínia, Sr. Pedro Ludovico Teixeira Neto, deixou de

repassar ao Poder Judiciário goiano, entre janeiro de 2015 e dezembro de 2018, a quantia

de R$ 55.690,96 relativa ao excedente do teto remuneratório constitucional.

Após  tramitação  regular  do  processo  foram  proferidas  duas

deliberações pela atual Chefia desta Casa de fiscalização: (i) a do evento no 21, rejeitando

a  impugnação  apresentada  pelo  interino,  ratificando  o  crédito  tributário  apurado  pela

Central  de  Arrecadação e Controle  de Fundos  Especiais  da Diretoria  Financeira  deste

Tribunal  e determinando a notificação daquele mesmo devedor para que procedesse à

quitação do débito, sob pena da adoção de medidas coercitivas; e (ii) a do evento no 31,

indeferindo o pedido de reconsideração deduzido pelo Sr. Pedro Ludovico Teixeira Neto e

ordenando  nova  notificação  daquele  interino  para  que  socorresse  ao  pagamento  da

diferença apurada no relatório inaugural, sob pena da inscrição em dívida ativa, protesto

extrajudicial e inclusão do nome do devedor nos órgão de proteção ao crédito.

Em despacho lançado no evento no 37, fora determinada a oitiva do

Assessor de Orientação e Correição sobre eventual quebra de confiança pelo Sr. Pedro

Ludovico Teixeira Neto em razão: (a) do não pagamento do débito referente ao excedente
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de teto remuneratório constitucional apurado pela Central de Arrecadação e Controle de

Fundos  Especiais  da  Diretoria  Financeira  deste  Tribunal;  (b) de  sua  recalcitrância  em

comportamento  similar;  e  (c) do  conteúdo  do  documento  juntado  no  evento  no 38,

noticiando que, em grupo de mensagem, aquele mesmo interino afirmou que a entidade

local por ele dirigida (ANOREG-GO) tentará suspender o concurso que será realizado pelo

Poder Judiciário goiano tencionando o provimento das serventias extrajudiciais vagas.

Na sequência,  tanto  o  digno Assessor  de Orientação e Correição

(evento no 39) quanto o ilustre 2o Magistrado Colaborador deste Órgão censor (evento no

40)  opinaram  pela  adoção  das  providências  seguintes:  (1a) imediata  revogação  da

interinidade do Sr. Pedro Ludovico Teixeira Neto como responsável pelo Tabelionato de

Notas, de Registro de Títulos, Tabelionato e Oficialato de Registro de Contratos Marítimos,

de Registro de Imóveis, de Registro de Títulos e Documentos, Civil das Pessoas Jurídicas,

Civil  das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas do distrito judiciário de Professor

Jamil,  integrante da comarca de Cromínia,  por quebra de confiança;  (2a) expedição de

ofício à Diretoria do Foro local para indicação de novo interino em substituição ao Sr. Pedro

Ludovico Teixeira Neto, comunicando esta Casa censora no prazo de 10 dias sobre as

medidas adotadas, observados os ditames do Provimento-CNJ no 77/2018;  (3a) uma vez

certificado o não pagamento do débito inaugural, remessa dos autos à Diretoria Financeira

deste Tribunal para a adoção das medidas necessárias à recuperação do crédito devido;

(4a) cientificação da Chefia do Poder Judiciário goiano e da Presidência da Comissão de

Seleção e Treinamento  deste  Tribunal  sobre  o  fato  noticiado  no  evento no 38,  para a

adoção de providências cabíveis, inclusive comunicação do Conselho Nacional de Justiça;

e (5a) nova e sequencial vista deste processo ao Assessor de Orientação e Correição e ao

2o Juiz Auxiliar deste Órgão de fiscalização após o decurso do decêndio estabelecido para

a indicação do novo interino pela Diretoria do Foro de Cromínia.

É o quanto basta para deliberação.

Antes de adentrar na província do mérito, tenho por bem estabelecer

quatro premissas basilares para o deslinde do caso concreto.

A primeira é que é o Conselho Nacional de Justiça já assentou em
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diversos julgados que “os interinos das serventias notariais e de registro são verdadeiros prepostos

do Poder Público e, por isso, é aplicável a eles o regime de direito público”  (RA. na RD. no 0003541-

07.2019.2.00.0000, Rel.a Cons.a Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 28.5.2021),

motivo  pelo  qual  devem  atuar  em  conformidade  com  os  princípios  constitucionais

estabelecidos no artigo 37 da Constituição Federal, máxime o da moralidade, bem como

observarem  o  teto  remuneratório  previsto  no  inciso  XI  daquele  mesmo  regramento

normativo.

A segunda é que, por força normativa do artigo 6o do Provimento-

CNJ no 778/2018 e do artigo 60, inciso I, do Código de Normas e Procedimentos do Foro

Extrajudicial, o não repasse ao Tribunal, pelo interino designado para responder precária e

transitoriamente  por  serventia  extrajudicial,  do  excedente  do  teto  remuneratório

constitucional resulta na pronta revogação da interinidade. Vejam-se:

“A designação  do  substituto  para  responder  interinamente  pelo  expediente

deverá ser revogada se for constatado, em procedimento administrativo, o não

repasse  ao  tribunal  de  justiça  do  excedente  a  90,25%  dos  subsídios  de

ministro do Supremo Tribunal Federal” (artigo 6o do Provimento-CNJ no

778/2018); e

“A designação de responsável interino pela serventia vaga  será revogada se

verificada  eventual  conduta  inadequada  na  quebra  da  confiança  junto  ao

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás ou constatada a ausência de repasses:

I – do excedente de 90,25% (noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por

cento) dos subsídios de ministro do Supremo Tribunal Federal”  (artigo 60,

inciso  I,  do  Código  de  Normas  e  Procedimentos  do  Foro

Extrajudicial).

A  terceira é  que  o  Conselho  Nacional  de  Justiça  já  deliberou

reiteradamente no sentido de que “a decisão de revogação da interinidade se insere no âmbito da

discricionariedade administrativa do Tribunal e  independe de qualquer procedimento administrativo em

razão da  precariedade  do  ato” (RA.  no PCA.  no  0004796-34.2018.2.00.0000,  Rel.a Cons.a

Iracema do Vale, julgado em 3.5.2019) e da "inocuidade do processo, diante da impossibilidade

de aplicação de pena, pelo Poder Judiciário, a serventuário interino” (RA. no PCA. no  0004291-
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77.2017.2.00.0000, Rel.a Cons.a Daldice Santana, julgado em 15.2.2018).

A quarta é que, apesar de o Sr. Pedro Ludovico Teixeira Neto figurar

como responsável interino pelo Tabelionato de Notas, de Registro de Títulos, Tabelionato e

Oficialato  de Registro de Contratos Marítimos,  de Registro  de Imóveis,  de Registro de

Títulos  e  Documentos,  Civil  das  Pessoas  Jurídicas,  Civil  das  Pessoas  Naturais  e  de

Interdições e Tutelas do distrito judiciário de Professor Jamil, integrante da comarca de

Cromínia,  por força de deliberação transitada em julgado proferida pela Corte Especial

deste Tribunal no julgamento do Mandado de Segurança no 5201439-58.2017.8.09.00001, a

matéria tratada nestes autos (quebra de confiança) é distinta da que deu suporte fático

àquele julgado (PP-CNJ no 861/08 e Decreto Judiciário no 525/2008), de modo que eventual

revogação, por esta Casa correicional, da interinidade daquele agente com espeque em

superveniente quebra de confiança não traduz descumprimento ao que foi decidido pelo

Órgão jurisdicional máximo deste Tribunal no bojo do MS. no 5201439-58.2017.8.09.0000.

Fixadas  essas  proposições,  não  tenho  dúvidas  quanto  à

necessidade de pronta revogação da interinidade conferida pelo Poder Judiciário deste

Estado ao Sr. Pedro Ludovico Teixeira Neto, por quebra de confiança.

Isso porque, como foi bem destacado pelo judicioso 2o Magistrado

Colaborador  desta  Casa  de  fiscalização,  Dr.  Ricardo  Silveira  Dourado,  “o  interino  já  foi

notificado em três oportunidades distintas, eventos nos 11, 24 e 34, para pagamento do excedente do teto

remuneratório  apurado  no  Relatório  de  Inspeção  no 139/2020-CAJ/DF,  elaborado  pela  Diretoria

Financeira (evento no 1), objeto deste procedimento administrativo. Contudo, até o presente momento

não houve comprovação do devido recolhimento do débito, tendo transcorrido in albis o prazo concedido

por esta Casa Censora para o efetivo pagamento (evento no 35). Ademais, verifica-se que o interino foi

devidamente  notificado  das  penalidades  que  poderia  sofrer  em caso  do  não  pagamento  do  valor

apurado, dentre elas, a quebra de confiança (evento no 7)”.

Demais disso, constata-se que  “o presente procedimento administrativo

1 "MANDADO  DE  SEGURANÇA.  SERVENTIA  EXTRAJUDICIAL  DO  DISTRITO  DE  PROFESSOR  JAMIL.
COMARCA  DE  CROMÍNIA.  RESPONDENTE  AFASTADO.  AUSÊNCIA  DE  MOTIVAÇÃO.  VIOLAÇÃO  AO
DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ATO JURÍDICO PERFEITO. I - Afronta o direito líquido e certo do respondente a
decisão  administrativa  que  determinou  o  afastamento  do  impetrante  da  Serventia  Extrajudicial  em  total
contradição com a decisão administrativa anterior do mesmo órgão que lhe confiou a respondência interina por
preencher o Impetrante todos os requisitos para tanto. SEGURANÇA CONCEDIDA”  (Rel. Des. Nicomedes
Borges, DJ. de 23.1.2018).
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não é o primeiro a tramitar nesta Casa Censora acerca da ausência de recolhimento de valores pelo

referido  interino,  sendo  imperioso  mencionar  a  existência  do  PROAD  no 192957,  cujo  relatório  no

117/2019 também apurou valores que deixaram de ser repassados ao Tribunal de Justiça pelo Sr. Pedro

Ludovico Teixeira Neto, o que evidencia a reiteração da irregularidade ora apurada neste feito, bem

como reforça a necessidade de seu afastamento imediato”.

Noutro vértice, consoante bem ponderado pelo criterioso Assessor

de Orientação e Correição deste Órgão correicional, Sr. Ubiratan Alves Barros, ressai do

documento juntado no evento no 38 que “o interino Pedro Ludovico Teixeira Neto, na qualidade de

Presidente da ANOREG/GO, faz menção que pretende impugnar o edital do concurso para provimento

das serventias extrajudiciais vagas, no âmbito do TJGO e CNJ, na tentativa de suspender a realização

do certame, com o nítido propósito de ganhar tempo para pautar e aprovar a PEC 471. Tal conduta [...],

lamentavelmente, representa um desprestígio aos trabalhos conduzidos pela alta administração deste

Tribunal da Justiça, a nível Estadual, e ao próprio Conselho Nacional de Justiça, a nível Federal, que não

têm medido esforços na efetivação do certame para provimento das serventias extrajudiciais vagas do

Estado  de  Goiás,  visando  o  cumprimento  da  Resolução-CNJ  no 81/2009,  além do  atendimento  de

inúmeras determinações daquele Conselho, bem como o notório interesse da sociedade em ascender à

função pública de forma isonômica, via realização de provas e títulos, conforme garantido na atual ordem

constitucional. No ponto, importante salientar que a figura do interino de serventia extrajudicial vaga,

embora designado a título precário e transitório, atua como verdadeiro preposto do Poder Público, e,

nessa  condição,  também deve  se  submeter  aos  princípios  constitucionais  da  administração  pública

previstos no artigo 37 da Constituição da República, notadamente o da moralidade [...]. Nesse viés, a

moralidade administrativa impõe a observância de práticas mais exigentes que aquelas esperadas do

cidadão comum, haja vista a necessidade de não apenas adotar condutas éticas e probas, mas também

de zelar pela boa administração/gestão da coisa pública e de proceder com o interesse público […]. Em

assim sendo, dentre tais condutas éticas e probas, desejadas e exigíveis, não é de se esperar que um

preposto do Estado, ali  posto em estrita confiança,  conspire contra um dos mais lídimos interesses

republicanos, consistente, no caso, na realização de concurso público de provas e títulos para o serviço

extrajudicial  do  Estado  de  Goiás.  Nesse  sentido,  a  conduta  externada avilta  o  exercício  da  função

pública desempenhada pelo interino,  vez que atenta contra os interesses do Tribunal de Justiça do

Estado  de  Goiás  e  do  próprio  Conselho  Nacional  de  Justiça,  que  se  esmeram  para  cumprir  o

mandamento  constitucional  inserto  no  artigo  236,  §  2º  da  Constituição  Federal.  A questão  ganha

relevância por ser de sabença pueril que qualquer atraso ou demora na realização do aludido certame

poderia beneficiar diretamente os atuais interinos, haja vista que o não preenchimento da vaga, por
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titular concursado, poderia redundar na sua permanência no controle da serventia”.

Diante  de  tais  circunstâncias  [(i) não  repasse a  este  Tribunal  do

excedente de teto remuneratório constitucional entre janeiro de 2015 e dezembro de 2018,

no importe de R$ 55.690,96; (ii) recalcitrância no não recolhimento de valores devidos ao

Poder  Judiciário  local,  com  histórico  de  irregularidades  envolvendo  taxas  judiciárias  e

FUNDESP-PJ; e (iii) afronta à moralidade ao conspirar/atentar contra os interesses deste

Tribunal e do Conselho Nacional de Justiça na realização de certame público objetivando o

provimento  das  serventias  extrajudiciais  goiana  ainda  em estado de  vacância],  e  sem

olvidar  que  tais  fatos  são  distintos  e  supervenientes  aos  que  constituíram  objeto  do

mandado de segurança (no 5201439-58.2017.8.09.0000, DJ. de 23.1.2018) que garantiu ao

Sr. Pedro Ludovico Teixeira Neto a responsabilidade precária e transitória pela serventia

extrajudicial  do distrito  judiciário  de Professor  Jamil,  acolho as  manifestações tanto  do

digno Assessor de Orientação e Correição quanto do ilustre 2o Juiz Auxiliar deste Órgão

censor e  revogo a interinidade daquele agente, por quebra de confiança, devendo ser

prontamente afastado das atividades no âmbito do Tabelionato de Notas, de Registro de

Títulos,  Tabelionato  e  Oficialato  de  Registro  de  Contratos  Marítimos,  de  Registro  de

Imóveis,  de  Registro  de  Títulos  e  Documentos,  Civil  das  Pessoas  Jurídicas,  Civil  das

Pessoas  Naturais  e  de  Interdições  e  Tutelas  do  distrito  judiciário  de  Professor  Jamil,

integrante da comarca de Cromínia.

Determino, ainda, a implementação das diligências seguintes:

(1a) expedição de ofício à Diretoria do Foro da comarca de Cromínia

para que proceda à indicação de novo interino em substituição ao Sr.

Pedro Ludovico Teixeira Neto, comunicando esta Casa correicional

no prazo de 10  dias  sobre  as  medidas  adotadas,  observadas  as

formalidade previstas no Provimento-CNJ no 77/2018; 

(2a) certificação  do  pagamento,  ou  não,  do  débito  inaugural,

remetendo-se, em caso negativo, o processo à Diretoria Financeira

deste  Tribunal  para  a  adoção  das  medidas  necessárias  à

recuperação do crédito sonegado; 
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(3a) comunicação  da  Chefia  do  Poder  Judiciário  goiano  e  da

Presidência da Comissão de Seleção e Treinamento deste Tribunal

sobre  o  fato  noticiado  no  evento  no 38,  para  a  adoção  de

providências cabíveis, inclusive cientificação do Conselho Nacional

de Justiça; 

(4º) cientificação  do  Sr.  Pedro  Ludovico  Teixeira  Neto  sobre  o

conteúdo desta decisão, encaminhando-lhe cópia respectiva; 

(5º) registros  costumeiros nas  Divisões  de  Gerenciamento  de

Estatística e dos Sistemas Extrajudiciais; e

(6º) uma vez ultimado o decêndio fixado para a Diretoria do Foro

local  proceder  à  indicação  de  novo  interino  para  serventia

extrajudicial  do  distrito  judiciário  de  Professor  Jamil,  nova  e

sequencial  vista  deste  processo  ao  Assessor  de  Orientação  e

Correição  e  ao  2o Juiz  Auxiliar  deste  Órgão  de  fiscalização,  Dr.

Ricardo Silveira Dourado, vindo-me concluso, ao depois.

À Secretaria-Executiva, para cumprimento integral deste expediente,

cuja reprodução servirá como ofício.

GABINETE  DA  CORREGEDORIA  GERAL  DA  JUSTIÇA,  em

Goiânia, datado e assinado digitalmente.

Des. Nicomedes Borges

Corregedor-Geral da Justiça
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