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Fls._____

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20a REGIÃO

ACÓRDÃO

AÇÃO/RECURSO: RECURSO ORDINÁRIO N°
0162000-73.2005.5.20.0006
PROCESSO Nº 016200-73.2005.5.20.0006
ORIGEM: 6ª VARA DO TRABALHO DE
ARACAJU
PARTES:

RECORRENTE: JOSÉ BATISTA DE MELO
RECORRIDO: ESTADO DE SERGIPE

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE
ANTÔNIO ANDRADE CARDOSO

EMENTA:
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - OBRIGAÇÕES
TRABALHISTAS - AUSÊNCIA DE
RESPONSABILIDADE ESTATAL.
Conforme disposto no artigo 256 da CF/88, bem
como nos artigos 20 e seguintes da Lei n° 8935/94,
são de responsabilidade exclusiva do notário e do
oficial de registro, as obrigações oriundas da
organização interna e gestação dos serviços
delegados. Impossível se falar em responsabilização
do Estado, vez que se trata de atividade privada, na
qual o ente federativo apenas zela para que os
serviços notariais e de registro sejam prestados com
rapidez, qualidade e com eficiência.

RELATÓRIO:
JOSÉ BATISTA DE MELO interpõe recurso ordinário (fls.

189/194) contra a sentença de mérito (fls. 181/183) proferida pelo Juízo da
6ª Vara do Trabalho de Aracaju, que julgou improcedentes os pedidos
formulados na reclamação trabalhista em que litiga com ESTADO DE
SERGIPE

Devidamente notificado, o Recorrido não apresentou razões de
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contrariedade, conforme certidão de fl. 201.
 O Ministério Público do Trabalho acostou parecer às fls. 204/207,

opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
desprovimento .

 Não há Revisor no presente processo, eis que não se cuida de
dissídio coletivo ou de ação rescisória, a teor do disposto no artigo 120 do
Regimento Interno desta Corte, consoante redação conferida pela Emenda
Regimental nº 20, aprovada pela R.A. nº 24/2010.

Autos encaminhados à Coordenadoria da Segunda Turma para
inclusão do feito em pauta de julgamento.

VOTO:

1. CONHECIMENTO
Atendidos os pressupostos recursais genéricos subjetivos

(intrínsecos): legitimidade (recurso do Reclamante), capacidade (agente
capaz) e interesse/sucumbência (pedidos julgados improcedentes,
consoante sentença de fls. 181/183); e os pressupostos objetivos
(extrínsecos): recorribilidade (decisão definitiva), adequação (recurso
previsto no artigo 895, “I” da CLT), tempestividade (sentença de mérito
publicada em 21/11/2014 e recurso ordinário interposto em 23/11/2014 ),
representação processual (procuração fl. 09) e preparo desnecessário, eis
que se trata de apelo do Reclamante, beneficiário da justiça gratuita;
conhece-se do recurso.

2. MÉRITO
2.1 DA OCORRÊNCIA DE SUCESSÃO DE

EMPREGADORES
O recorrente sustenta que não requereu em sua peça de ingresso o

reconhecimento de vínculo com o Estado de Sergipe, mas a
responsabilidade do Estado, pelas verbas trabalhistas e indenização por
dano moral e estético, em decorrência da existência de sucessão
trabalhista.

Salienta que o Reclamante foi juramentado como escrevente do
Cartório do 1° e 2° ofício do Distrito Judiciário de Itabi, Comarca de
Grageru/Se, através do ato n° 31, de 09/07/1979, publicado no Diário de
Justiça em 13/07/1979 por ato da presidência do TJSE.

Assevera que em 12/02/1998, em razão do afastamento da titular da
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serventia extrajudicial, foi declarada vaga a serventia do 2° Ofício do
Distrito Judiciário de Itabi, sendo o Recorrente designado para responder
pelo expediente da respectiva serventia, retroagindo os efeitos de
24/11/1997.

Afirma que a lei 8935/94, além de fixar a responsabilidade dos
titulares do cartório, também fixou no art. 16, que não existe
permissibilidade legal qualquer serventia notarial ou de registro fique
vaga, sem abertura de concurso de provimento inicial ou de remoção, por
mais de 06 meses.

Diz que nesse contexto, o Estado de Sergipe passou a explorar o
serviço público cartorário, privativamente, a partir do afastamento da
titular da serventia extrajudicial, e, ainda, que esta havia celebrado contrato
de trabalho com o Reclamante, regido pela CLT, restou patente a
ocorrência de sucessão de empregadores.

Ressalta que o Estado de Sergipe não obedeceu ao prazo fixado no
art. 16 da Lei 8.935/94, não tendo nomeado definitivamente um novo
oficial, sendo que o autor exerceu a serventia, mediante designação a título
precário, o que por certo torna o Estado sucessor trabalhista.

Por fim, pugna pela reforma da sentença, para que seja reconhecida
a sucessão de empregadores, e por consequência, condenar o Estado de
Sergipe nos demais pedidos elencados na inicial

Ao deslinde.
A sentença preleciona acerca da temática, nos seguintes termos, in

verbis:

“Relação de emprego: ilegitimidade da parte;
Impossibilidade Jurídica do pedido.

(...)
Analiso.
Com efeito, adoto a linha da defesa, pois a própria Lei

n° 8.935/94 ao regulamentar o art. 236 da Constituição Federal
firmou no sentido de que a responsabilidade é dos titulares dos
Cartórios (e não do Estado) que apenas exerce a fiscalização
por intermédio dos Tribunais de Justiça. 

Assim, estabelece o art. 20 da referida Lei que os
notários e os oficiais de registro podem “contratar”
escreventes, com remuneração ajustada livremente e sob regime
da legislação de trabalho (da mesma forma o art. 48). Desse
modo, fica claro que não é o Estado a pessoal responsável pelas
obrigações trabalhistas, de resto não é ele quem contrata, paga
e deve observar a legislação trabalhista respectiva.
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Como registrado acima, compete ao Estado a
fiscalização dos atos notariais e de registro, conforme artigos
37 e 38 da mencionada Lei, e nada mais, de modo que qualquer
outra espécie de interferência do Estado nesses serviços viola a
regra de independência firmada no art. 28.

Do exposto, indefiro todos os pedidos, desde que não
considero existente qualquer relação de emprego entre as
partes.” (sic)

Razão não assiste ao Recorrente, tendo sido aplicado o melhor
direito ao caso em tela.

Explica-se.
Observa-se da Lei n° 8.935/94, que regulamentou a exploração de

serviços notariais e de registro, previstos no art. 236 da Carta magna, ser
de caráter privado, por delegação do Poder Público, as atividades
regulamentadas pela referida lei, observa-se.

Art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em
caráter privado, por delegação do Poder Público.
(Regulamento)
§ 1º Lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade
civil e criminal dos notários, dos oficiais de registro e de seus
prepostos, e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder
Judiciário.
§ 1º Lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade
civil e criminal dos notários, dos oficiais de registro e de seus
prepostos, e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder
Judiciário.
§ 2º Lei federal estabelecerá normas gerais para fixação de
emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços
notariais e de registro.
§ 2º Lei federal estabelecerá normas gerais para fixação de
emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços
notariais e de registro.
§ 3º O ingresso na atividade notarial e de registro depende de
concurso público de provas e títulos, não se permitindo que
qualquer serventia fique vaga, sem abertura de concurso de
provimento ou de remoção, por mais de seis meses.(grifo nosso)

Nessa toada, a lei regulamentadora das atividades previstas no art.
236 da CF/88, estabeleceu em suas linhas, que os notários e oficiais de
cartório poderão contratar seus escreventes com remuneração livremente
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ajustada.
Observa-se, também, que a referida lei traz a responsabilidade

exclusiva do titular, quanto ao gerenciamento administrativo e financeiro
dos serviços notariais e de registro, vejamos:

 “Art. 20. Os notários e os oficiais de registro poderão, para o
desempenho de suas funções, contratar escreventes, dentre eles
escolhendo os substitutos, e auxiliares como empregados, com
remuneração livremente ajustada e sob o regime da legislação
do trabalho.
        § 1º Em cada serviço notarial ou de registro haverá tantos
substitutos, escreventes e auxiliares quantos forem necessários,
a critério de cada notário ou oficial de registro.
        § 2º Os notários e os oficiais de registro encaminharão ao
juízo competente os nomes dos substitutos.
        § 3º Os escreventes poderão praticar somente os atos que o
notário ou o oficial de registro autorizar.
        § 4º Os substitutos poderão, simultaneamente com o
notário ou o oficial de registro, praticar todos os atos que lhe
sejam próprios exceto, nos tabelionatos de notas, lavrar
testamentos.
        § 5º Dentre os substitutos, um deles será designado pelo
notário ou oficial de registro para responder pelo respectivo
serviço nas ausências e nos impedimentos do titular.
        Art. 21. O gerenciamento administrativo e financeiro dos
serviços notariais e de registro é da responsabilidade exclusiva
do respectivo titular, inclusive no que diz respeito às despesas
de custeio, investimento e pessoal, cabendo-lhe estabelecer
normas, condições e obrigações relativas à atribuição de
funções e de remuneração de seus prepostos de modo a obter a
melhor qualidade na prestação dos serviços.”

Em assim sendo, não prospera a alegação autoral de sucessão de
empregadores, vez que o Estado de Sergipe, apenas exercia a função
fiscalizatória, elencada nos artigos 37 e 38 da Lei n° 8935/94, ipsis litteris:

        “Art. 37. A fiscalização judiciária dos atos notariais e de
registro, mencionados nos artes. 6º a 13, será exercida pelo
juízo competente, assim definido na órbita estadual e do
Distrito Federal, sempre que necessário, ou mediante
representação de qualquer interessado, quando da
inobservância de obrigação legal por parte de notário ou de
oficial de registro, ou de seus prepostos.
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        Parágrafo único. Quando, em autos ou papéis de que
conhecer, o Juiz verificar a existência de crime de ação pública,
remeterá ao Ministério Público as cópias e os documentos
necessários ao oferecimento da denúncia.
        Art. 38. O juízo competente zelará para que os serviços
notariais e de registro sejam prestados com rapidez, qualidade
satisfatória e de modo eficiente, podendo sugerir à autoridade
competente a elaboração de planos de adequada e melhor
prestação desses serviços, observados, também, critérios
populacionais e sócio-econômicos, publicados regularmente
pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.”
(sem grifos no original)

De mais a mais, observa-se dos pedidos elencados na peça de
ingresso, precisamente ao pleito “II”, que o demandante postula a inserção
do nome do Reclamante na folha de pagamento do TJSE. Nessa toada, não
há pedido expresso de responsabilidade subsidiária do Estado, em verdade,
o que se pleiteia de forma indireta, é o reconhecimento do vínculo com o
Estado de Sergipe.

Desta feita, impossível a responsabilização do ente público, tendo
em vista que o gerenciamento administrativo e financeiro dos serviços
notariais e de registro, são de responsabilidade exclusiva do titular do
cartório, bem como, que o Estado de Sergipe, apenas exercia função
fiscalizatória.

Nessa esteira, mantém-se a sentença por seus próprios
fundamentos.

À luz do exposto, conhece-se do recurso ordinário interposto pelo
Reclamante para, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos da
fundamentação.

DECISÃO:
Acordam os Exmos. Srs. Desembargadores da Segunda Turma do

Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região, por unanimidade,
conhecer do recurso ordinário e, no mérito, negar-lhe provimento, nos
termos da fundamentação.

Aracaju, 06 de outubro de 2015.
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JORGE ANTÔNIO ANDRADE CARDOSO
Desembargador Relator
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