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Olicio Circular n" 152 /2013-SEC

Processo n° 4525108/2013

Goiânia, V) de j^u, L de 2013.

Aos Magistrados do Eslado de Goiás

Assunto: Reedição do Oficio Circular n"99/2010, com a retificação do valor apontado de 90,
25% dos subsídios dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, conforme Parecer n"

207/2013 e Agravo Regimental na Medida Cautelar cm Mandado de Segurança n" 29.039
(fs. 03/07).

Senhor(a) Juiz(a) :

Considerando, no que é pertinente, as normas contidas na Resolução n" 80, de

09 de junho de 2009, do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre a organização das

vagas do serviço de notas e registro que serão submetidas a concurso público e estabelece

regras para o período de transição, e a decisão proferida pelo Ministro Gilson Dipp,

Corregedor Nacional de Justiça, no Pedido de Providências n" 0000384-41.2010.2.00.0000.

publicada no Diário da Justiça n° 124, de 12 dejulho de 2010, c considerando ainda a decisão

proferida no Agravo Regimental na Medida Cautelar cm Mandado de Segurança n" 29.039,

pelo Ministro Gilmar Mendes, do STF, no dia 29.05.2013, cumpre esclarecer:

a) o respondente/interino por serviço extrajudicial que se encontra vago receberá.

a título de remuneração, o valor máximo correspondente a 90,25% dos subsídios dos

Ministros do Supremo Tribunal Federal, em respeito ao artigo 37, XI, da Constituição Federal,

o que eqüivale, atualmente, a RS 28.059,29 ( vinte e oito mil, cinqüenta c nove reais e vinte e
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nove centavos;

b) o valor dessa remuneração devida ao respondente/interino deverá ser
lançado na folha de pagamento da serventia e no balancete mensal, conforme o anexo
(formulário do balanço mensal), atítulo de despesa ordinária para acontinuidade da prestação
de serviço;

c) as despesas necessárias ao funcionamento da serventia, inclusive as
pertinentes à folha de pagamento, serão também lançadas no balancete mensal de prestação
de contas;

d) o recolhimento do valor referente a taxa judiciária continua sendo feito
diariamente;

c) os 10% (dez por cento) dos emolumentos devidos ao FLTNDESP, previstos
no artigo 59 da Lei n° 14.376, de 17 de dezembro de 2002, serão incluídos nas despesas
dedutíveis;

f) ainda que o total dos emolumentos percebidos não atinja o teto máximo
constitucional prevalecem as normas do citado artigo 59, devendo o recolhimento dos 10%

(dez por cento) sobre a renda bruta da serventia ser feito diariamente;

g) a diferença entre as receitas e as despesas deverá ser recolhida, até o dia dez

de cada mês, aos cofres públicos, na conta do FUNDESP-PJ da instituições bancárias
conveniadas, sob o Código517-3-cxecdcntc do teto;

h) conforme estabelece o artigo 3o, § 4", da Resolução n° 80 do Conselho

Nacional de Justiça, aos respondentes/interinos é vedado contratar novos prepostos ou
auxiliares, aumentar salários dos que já prestam serviços na unidade, ou contratar novas

locações de bens móveis ou imóveis, de equipamentos ou de serviços, sem a prévia
autorização do Tribunal de Justiça do Estadode Goiás.

Encaminho, ainda, a Vossa Excelência cópias do despacho n" 2555/2013, das

peças de fs. 03/07, 21/22 e do Parecer n° 207/2013 (fs. 12/15) 1" JA, extraídas dos autos do

processo suprameneionado, para conhecimento próprio, com a recomendação de ciência a

seus pares, e aos respondentes/interinos interessados que figurem na listagem do concurso
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realizado no Estado de Goiás.

Para consultas a provimentos e demais atos deste órgão corrcicional, acessí
www.tjgo.jus.br (link corregedoria, item publicações).

Atenciosamente,
• -

Desembargadora NELMA BRÀiN(CO FERREIRA PERILO
Corregedora-Oeral Ba Justiça

/
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Corregedoria-Geral da Justiça
Assessoria Jurídica

Processo n°

Nome

Assunto

4525108/2013-Brasilia-DF

Supremo Tribunal Federal

Faz Comunicação

DESPACHO n° -;? 5" 55 /2013

<0~',;,..

Trata-se de procedimento no qual o Corregedor Nacional de
Justiça Ministro Francisco Falcão encaminha expediente ao Presidente do Tribunal de
Justiça de Goiás, comunicando sobre decisão do Supremo Tribunal Federal, proferida
pelo Excelentíssimo Ministro Gilmar Mendes no Agravo Regimental na Medida Cautelar
em Mandado de Segurança n° 29.039, impetrado pela Associação dos Notários e
Registradores do Brasil, que restabelece decisão daquela Corregedoria a respeito de
limitação de recebimento de emolumentos nos autos da PP n° 000384-
41.2010.2.00.0000, de 12/07/2010, publicada no Diário da Justiça n° 124.

Conforme consta dos autos, a Associação dos Notários e
Registradores impetrou Mandado de Segurança, atacando decisão do Corregedor
Nacional de Justiça que determinou a incidência do teto salarial dos servidores públicos
aos interinos responsáveis pelas serventias extrajudiciais, e, em 27 de setembro de 2010,
foi concedida liminar, suspendendo a limitação do teto aos interinos.

Contra esta decisão foi interposto Agravo Regimental pela
Advocacia-Geral da União defendendo que, nos termos do artigo 236, § 3o, da
Constituição Federal, a regra taxativa do concurso público tem sido continua e

deliberadamente inobservada em todos os Estados da Federação, e, ainda, que enquanto
não for realizado o devido concurso público, o serviço é de inteira responsabilidade do
Estado, devendo, desta forma, incidir os ditames do artigo 37, IX, da Constituição Federal
a todos os responsáveis provisórios por serventias extrajudiciais
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Em decisão proferida no dia 29 de maio de 2013, o relator do
agravo regimental, Ministro Gilmar Mendes, acolheu os fundamentos do Agravo da União
e recons,derou a decisão para cassar a medida liminar, fixando o teto do funcionalismo
publico para os interinos de serviços extrajudiciais.

Cientificada desta decisão, a Presidência deste Tribunal de
Justiça encaminhou oprocedimento a esta Corregedoria.

No Parecer n° 207/2013 (fs. 12/15), o 1o Juiz Auxiliar, Dr. Wilton
Müller Salomão, opina pela replicaçâo do Ofício Circular n° 99/2010, ressalvando, porém,
a necessidade de retificar o valor apontado de 90,25% dos subsídios dos Ministros do
Supremo Tribunal Federal, mantendo-se a porcentagem e demais dispositivos.

É o breve relato.

Em cumprimento a decisão proferida pelo Ministro Gilmar
Mendes, no Agravo Regimental na Medida Cautelar em Mandado de Segurança n°
29.039, acolho o parecer de fs. 12/15, da lavra do 1o Juiz Auxiliar, Dr. Wilton Müller
Salomão, e determino a reedição do Ofício Circular n° 99/2010, a todos os Juizes
Diretores de Foro do Estado de Goiás, para ciência, aplicação e fiscalização, com a
retificação do valor apontado de 90,25% dos subsídios dos Ministros do Supremo Tribunal
Federal, conforme ressalvado pelo 1o Juiz Auxiliar.

Faça-se, também, referência ao Agravo Regimental na Medida

Cautelar em Mandado de Segurança n° 29.039.

Após, à míngua de outras medidas no âmbito de atuação deste
órgão correicional, retornem os autos à origem.

À Secretaria Executiva.

Goiânia,.'/ \ de junho de 2013.
/

RLMC

L. ; i rgadora NELMA BR^NCÒ/ERREIRA PERILO
Corregedora-Geral da Justiça
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PROCESSO N«>: 4531515/2013
Í?q?iEJ™ CORREGEDOR NACIONAL DA JUSTIÇA - CNJ
ASSUNTO: Faz Comunicação

PARECER N° 207/2013

riWHIl.ljmilIA

II

Trata-se de procedimento no qual o Corregedor Nacional
de Justiça Ministro Francisco Falcão encaminha expediente ao Presidente do
Tribunal de Justiça de Goiás comunicando sobre decisão do Supremo Tribunal
Federal proferida pelo Excelentíssimo Ministro Gilmar Mendes no Agravo
Regimental na Medida Cautelar em Mandado de Segurança n.o 29.039
impetrado pela Associação dos Notários e Registradores do Brasil, que
restabelece decisão daquela Corregedoria a respeito de limitação de
recebimento de emolumentos nos autos da PP n° 000384-41.2010.2.00.0000,
de 12/07/2010 e publicada no Diário da Justiça n° 124.

A Associação dos Notários e Registradores impetrou
Mandado de Segurança atacando decisão do Corregedor Nacional de Justiça,
que determinou a incidência do teto salarial dos servidores públicos aos
interinos responsáveis pelas serventias extrajudiciais.

Em 27 de setembro de 2010, o mesmo Ministro concedeu

liminar à Associação, suspendendo a limitação do teto aos interinos.

Contra esta decisão, foi interposto Agravo Regimental pela

Advocacia-Geral da União defendendo que, nos termos do artigo 236, §3° da
Constituição Federal, a regra taxativa do concurso público tem sido contínua e

deliberadamente inobservada em todos os Estados da Federação.

Aduz que, enquanto não for realizado o devido concurso

público, o serviço é de inteira responsabilidade do.Estado, devendo, desta
forma, incidir os ditames do artigo 3.7, yÇLÀ da Carta Mãgrta a todos os
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responsáveis provisórios por serventias extrajudiciais.
Acatando as razões encartadas pela agravante, em 29 de

maio do corrente ano, o nobre Ministro determinou:

"...acolho os fundamentos do agravo da União (eDOC 50)
e reconsidero a decisão proferida no eDOC 12, para cassar
a medida liminar, restando prejudicados o mencionado
agravo e os correspondentes pedidos de extensão"
Cientificada desta decisão, a Presidência do Tribunal de

fy Justiça de Goiás encaminhou oprocedimento aesta Casa Correcional.
Sobre o mesmo assunto versa o procedimento em apenso

no 4525108, que encaminha a Decisão do Excelentíssimo Ministro Gilmar
Mendes do Supremo Tribunal Federal.

Ea síntese do necessário. Opino.

Senhora Desembargadora Corregedora-Geral, conforme
relatado previamente, cuida-se de procedimento no qual o Corregedor
Nacional de Justiça Ministro Francisco Falcão encaminhou ao Presidente deste
Tribunal de Justiça, Desembargador Ney Teles de Paula, a decisão do Supremo
Tribunal Federal na qual restabelece o teto salarial dos servidores públicos aos

mg> interinos responsáveis por serventias extrajudiciais, conforme decisão anterior
do Ministro Gilson Dipp, datada de 09 de julho de 2010, quando então
Corregedor Nacional de Justiça.

Ainda de acordo com esta Resolução, os interinos
responsáveis pelas serventias extrajudiciais têm sua remuneração limitada a
90,25% dos subsídios dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. Este valor
deve ser lançado na folha de pagamento e no balancete mensal de prestação
de contas do respectivo serviço extrajudicial, nos moldes definidos pelo
próprio CNJ. --> /

Por fim, determina que Ta diferençaentlre receitas e

DP 2 / / • / i
Rua lü. 150. IPAndar .St. Oc-U>. Goiânia -GO CfcH 74l20,-o/o ^Urtfctorfé (62) 3216 2!)>2 l?x W2)2lí>-Mf



rtí geral da justiça
do estado cie goiás

,FCOffi XOCLÁfíD
Corregedoria Gcnegedoria-Gsal da Jusiça coRKGEDom

Gabinete do 19 Juiz-Ajxiliar «.. /^ •

despesas de cada serventia seja recolhida até o dia 10 (dez) de cada mês aos

cofres públicos ou a fundo legalmente instituído para este fim.

Pela decisão da Corregedoria Nacional de Justiça os valores

percebidos como emolumentos na interinidade são públicos, dai a limitação do

teto dos interinos, e eventual superávit deverá compor o FUNDESP.

Conforme versa o artigo 3o, §4°, da Resolução n.° 80 do

Conselho Nacional de Justiça, aos interinos, é defeso contratar novos

prepostos, aumentar salários dos prepostos já existentes na unidade, ou

contratar novas locações de bens móveis ou imóveis, de equipamentos ou de

serviços que possam onerar a renda da unidade vaga de modo continuado,

sem a prévia autorização do respectivo tribunal a que estiver afeta a unidade

do serviço.

Em 31 de dezembro de 1996 entrou em vigor a Lei

estadual n.° 12.986/1996, que instituiu o Fundo Especial de Reaparelhamento

e Modernização do Poder Judiciário - FUNDESP - PJ no estado de Goiás.

Em seu artigo 2o, determina, in verbis:

Art. 2 o - O FUNDESP - PJ tem por objetivo suprir e

implementar as atribuições do Poder Judiciário, no Estado

de Goiás, quanto ao atendimento das despesas de custeio,

de investimentos e inversões financeiras, observadas as

normas e requisitos fixados e previstos na legislação

específica.

A respeito desta matéria, por ordem do então Corregedor-

Geral da Justiça do Estado de Goiás, Desembargador Felipe Batista Cordeiro,

expediu-se o Ofício Circular n° 99/2010. Este dispõe acerca da organização

das vagas do serviços de notas e registro que serão submetidos a concurso

público e estabelece regras para o período de transição, nos moldes do

determinado na Resolução n.° 80 do CNJ.

O documento supracitado abarca todas as questões

atinentes à rotina de recolhimento de emolumentos, despesas necessárias ao

funcionamento das serventias extrajudiciais, recolhimento da taxa judiciária, a
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maneira como deverá ser recolhida a diferença entre receitas e despesas junto
ao FUNDESP-PJ, bem como a remuneração dos interinos.

Acerca deste último item, insta retificar apenas o valor

apontado como 90,25% dos subsídios dos Ministros do Supremo Tribunal

Federal, mantendo-se a porcentagem e demais dispositivos.

Diante da decisão do Excelentíssimo Ministro Gilmar

Mendes, da vigência da Resolução n.° 80 do Conselho Nacional de Justiça, e a

eficácia da decisão da Corregedoria Nacional de Justiça OPINO pela replicaçâo

do Ofício Circular n.° 99/2010, com a ressalva supracitada, e encaminhamento

a todos os magistrados Diretores de Foros para ciência, aplicação e

fiscalização.

É o parecer, que submeto à apreciação desta
excelentíssima Desembargadora Corregedora-Geral da Justiça.

Goiânia, 18 de junho de 2013

Wilton Müller Salomão

Io Juiz-Auxiliar da CGJ
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Ofício Circular n°19 /2010

Processo n° 3428800/2010

Aos magistrados Diretoresde Foros

Goifinia, 10 de agosto de 2010

Senhor(a)Juiz(a):

Considerando, no que ó pertinente, as normas contidas na Resolução n°

80, de 09 de junho de 2009, do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre a

organização das vagas do serviçode notas e registroque serão submetidas a concurso

público e estabelece regras para o período de transição, e a decisão proferida pelo

Ministro Gilson Dipp. Corregedor Nacional de Justiça, no Pedido de Providências n°

0000384-41.2010.2.00.0000. publicada no Diário da Justiça n° 124, de 12 de julho de

2010, cumpre-me esclarecer

a) o re8pondente/interirto por serviço extrajudicial que se encontra vago

receberá a título de remuneração, o valor máximo correspondente a 90.25% dos

subsídios dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, em respeito ao artigo 37, XI. da

Constituição Federal, o que eqüivale, atualmente, a R$ 24.117.62 (vinte e quatro mil,
cento e dezessete reais e sessenta e dois centavos);

b) o valor dessa remuneração devida ao respondente/interino deverá ser
lançado na folha de pagamento daserventia e no balancete mensal, conforme o anexo
(formulário do balanço mensal), a titulo de despesa ordinária para a continuidade da
prestação de serviço;

c) as despesas necessárias ao funcionamento da serventia, inclusive as
pertinentes à folha de pagamento, serão também lançadas no balancete mensal de
prestação de contas;

Av.AssisChateauMand. 195. St. Oeste. Goiânia Goiás - CEP 74260-800 -Tetetone(62P216.2000 - Fax <62> 3216-2141
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d) o recolhimento do valor referente a taxa judiciária continua sendo feito
diariamente;

e) os 10% (dez por cento) dos emolumentos devidos ao FUNDESP,
previstos no artigo 59 da Lei n° 14.376, de 27 de dezembro de 2002, serão incluídos
nas despesas dedutiveis;

f) ainda que o total dos emolumentos percebidos não atinja o teto máximo

constitucional prevalecem as normas do citado artigo 59, devendo o recolhimento dos

10% (dez por cento) sobre a renda bruta da serventia ser feito diariamente;

g) a diferença entre as receitas e as despesas deverá ser recolhida, até o

dia dez de cada môs, aos cofres públicos, na conta do FUNDESP-PJ das instituições

bancárias convenladas, sob o Código 517- 3 - excedente do teto;

h) conforme estabelece o artigo 3o, § 4o, da Resolução n° 80 do Conselho

Nacional de Justiça, aos respondentes/interinos é vedado contratar novos prepostos ou

auxiliares, aumentar salários dos que já prestam serviços na unidade, ou contratar

novas locações de bens móveis ou imóveis, de equipamentos ou de serviços, sem a

previa autorização do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.

Encaminho-lhe ainda, cópias dos expedientes de ris. 6/10 e fl. 270.

extraídas dos autos do processo suprameneionado, para conhecimento, com a

recomendação de ciência a seus pares, e aos respondentes/interinos interessados que
figuram na listagem do concurso realizado noEstado de Goiás.

Atenciosamente,

Desembargador FEUPE BATISTA CORDEIRO
Corregedor-Geral da Justiça

Av. AssaChateaubrisnd, 195. St.Oeste, Goiânia Goiás - CEP 7428O-9C0 -Telefone (62)3216-2000- Fax (62) 3216-2141
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Ag.reg. na MedidaCautelar Em Mandado de Segurança 29.039
Distrito Federal

Relator :min. Gilmar Mendes

AGTE.ÍS) :UniAo

Adv.(a/s) :Advogado-geral da União

Agdo.(a/s) :Associação dos Notórios e Registradores
do Brasil - Anoreg/br e Outro(a/s)

Adv.(a/s) :Maurício Garcia Pallares Zockun

Intdo.(a/s) :Corregedor do Conselho Nacional de

Justiça - Cnj

f* Adv.(a/s) :Advogado-geral daUnião

DECISÃO: Cuida-se de agravo contra medida liminar por mim
deferida em mandado de segurança impetrado pela Associação dos
Notáriose Registradores do Brasil.

No caso, o writ impugna ato do Corregedor Nacional de Justiça que
determinou a incidência do teto remuneratórío máximo dos servidores

públicos aos interinos responsáveis pelos trabalhos de serventias
extrajudiciais.

Em 27.9.2010, deferi o pedido de liminar, com a seguinte
fundamentação:

"A questão central dowrit refere-se ànatureza jurídica dos
interinos responsáveis pelos trabalhos de serventias

f* extrajudiciais. Dúvidas não há quanto à regência da questão
remuneratória dos delegados titulares desses serviços: segundo
o disposto no artigo 28 da Lei n. 8.935/94 - aqual regulamenta
o art 236 da Constituição Federal, dispondo sobre serviços
notariais e de registro, os notários e oficiais de registro 'têm
direito àpercepção dos emolumentos integrais pelos atos praticados na
serventia'. A figura do 'interino' é decorrência da extinção da
delegação (pelas diversas causas legalmente previstas), com
vistas àcontinuidade da prestação do serviço público (art. 39, §
2°, Lei n. 8.935/94) até posse de novo titular (por remoção ou
concurso público), e terá por funções 'responder pelo
expediente' da serventia enquanto esta não for provida. O

Documtnto et^Mdo dlflBalmento confoni» MPn*2^00^
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interino desempenhará as mesmas atribuições do titular, coma
única diferença de o fazer em caráter provisório. Dessa forma,
doponto devista remuneratório, a natureza jurídica do interino
é similar à natureza jurídica do delegado titular, pois ambos
realizam, materialmente, idênticas atividades concretas. Esta
identidade de motivos determinantes faz incidir o mesmo

regramento jurídico, vale dizer, artigo 28 da Lei n. 8.935/94.
Aparentemente, inexiste fundamentação legal a embasar a

submissão dos cartorários, ainda que temporários, ao teto
salarial dos servidores públicos. Do ponto de vista
constitucional, a solução da questão apontada pelo Senhor

C Corregedor Nacional de Justiça passa pelo célere provimento
dos cargos consoante legalmente previsto.

Pelo exposto, num juízo precário, inerente à fase
processual, tenho como plausíveis os argumentos iniciais, por
não vislumbrar similitude entre as atividades desempenhadas
pelos delegatários de serventias extrajudiciais (titulares ou
interinos) e o instituto previsto no artigo37,XI, da Constituição
Federal, motivo pelo qual defiro a liminar pleiteada, para
suspender os efeitos da decisão do Corregedor Nacional de
Justiça". (eDOC 12)

Contra esta decisão, a Advocacia-Geral da União interpôs agravo

(eDOC 50), informando tanto a presença do fumus boni júris quanto do
periculum in mora. Em síntese, sustenta a agravante que "a regra taxativa do

^ concurso público (art. 236, §3', CR/88) havia sido continua e deliberadamente
inobservada em todos os Estados dafederação" (fl.3, eDOC 50), de modo que,
enquanto não realizado o indispensável concurso público, o serviço
público é de inteira responsabilidade do Estado, devendo incidir a regra
do art. 37, XI, da CF/1988 a todos os responsáveis provisórios por
serventia extrajudicial. Além disso, pugna pela inexistência do perigona
demorauma vez que o parâmetro do teto do funcionalismo público não
representa qualquer risco à subsistência ou à dignidade dos impetrantes,
ao passo queo deferimento da liminar possui caráter irreversível.

Solicitada a manifestação em razão dos diversos pedidos de extensão

Documento assinadodisjlalmomeconformaMPn*2.2C0-2/2001 da 24/08/2001, que tnstOul a Infrsaslnitura da Chaves PúblicasBrasileira - ICP-BrasIL O
documento podeser acossadono endereçoeletrônico http://wNW.8tfJus.br/portet/autenticecao/ sobo número 3804011.
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da liminar, o Conselho Nacional de Justiça informou que ainda há 4.700
serventias judiciais vagas, não tendo sido realizado concurso, desde a
edição da Resolução CNJ 81/2009, em quatorze unidades da federação,
apesar da existência de vagas, a saber: Alagoas, Amazonas, Bahia, Distrito
Federal, EspíritoSanto, Goiás, MatoGrosso, Mato Grosso do Sul, Paraíba,
Pernambuco, Piauí, RioGrande do Sul,Sergipe e Tocantins(eDOC 73).

Além disso, a União requereu o indeferimento dos pedidos de
extensão dos efeitos da liminar, requerendo o julgamento do agravo
regimental antes de analisados osmencionados pedidos (eDOC 75).

Passo a decidir.

(p A princípio, verifico que alonga manutenção da situação provisória
alterou o quadro fático da espécie.

Com efeito, dispõe o art.236, § 3°, da Constituição Federal:

"§3° 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."

Apesar do claro comando constitucional, as informações atualizadas
oferecidas pelo Conselho Nacional de Justiça demonstram o verdadeiro
abusona substituição sem concurso público de serventias extrajudiciais.

Com efeito, ainda estão vagas maisde 4.700 serventias extrajudiciais
f^ apesar dos esforços do próprio CNJ em declarar avacância há mais de 4

anos. Em pelo menos 15 unidades da Federação não se realizou sequer
um certame para preenchimento dessas vagas, em verdadeiro desprezo
ao prazo constitucionalmente consignado e desprestígio da regra do
concurso público.

Na realidade, a eternização da situação irregular indica o periculum
in mora inverso na concessão da medida cautelar, rechaçado pela
jurisprudência desta Corte (AC-MC 1657, Redator para o acórdão Min.
Cezar Peluso, Pleno, DJe 31.8.2007; ADI-MC 2435, Rei. Min. Ellen Gracie,

Pleno, DJe31.10.2003) e alegado no agravo regimental da União, dada a

Documento assinado dlgStalmento confbmteMPn*2^00-2/2001 da 24/08/2001, que Institui a Infreestniture de Choves Públicas Brasileira - ICP-BrasU. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônicohttp:flWww.stf.Jiw.br/portel/autemicecao/ sob o número 3804011.
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difícil, se não impossível, reversibilidade dos efeitos da medida cautelar.
Poroutro lado, a aplicação do tetoremuneratórío do serviço público

não implicaviolação à dignidade da pessoa humana, nem risco relevante
à subsistência dos atingidos, razão pela qual entendo afastado o
indispensável periculum in mora.

Ante o exposto, acolho os fundamento do agravo da União (eDOC
50) e reconsidero a decisão proferida no eDOC 12, para cassar a medida
Uminar, restando prejudicados o mencionado agravo e os
correspondentes pedidos de extensão.

Oficiem-se, com urgência, a autoridade coatora e todos os Tribunais
f* de Justiça para ciência da presente decisão.

Independentemente de novas petições, encaminhem-se os autos à
Procuradoria-Geral da Repúblicapara parecer.

Publique-se. Int.
Brasília, 29 de maio de 2013.

Ministro Gilmar Mendes

Relator

Documento assinado digitalmente

Documento assinado digitalmenteconforme MP n*2.200-2/2001 do 24/08/2001. que institui o Infraostrulura de Chaves PúbOcasBrasileira - ICP-Brasfl. O
documento pode ser acossado no endereço eletrônico Mto-JAVww.stf.lus.br/porteVautentlcacao/ sob o número 3804011.



Conselho Nacional de Justiça
Corregedoria

DECISÃO

1. Em cumprimenlo ao Parágrafo Único do artigo 2» da Resolução
n. 80 do Conselho Nacional de Justiça, seguem as decisões relativas à
condição de provimento de cada serviço extrajudicial do País e que esteja
devidamente cadastrado nos sistemas do Conselho Nacional de Justiça.

1.1 Inicialmente foram publicadas pela imprensa oficial as
Relações Provisórias dos serviços extrajudiciais vagos e dos se^iços
extrajudiciais providos. Também foram expedidas 6.070 cartas postais para os
responsáveis pelos serviços extrajudiciais declarados provisoriamente vagos, a
fim de garantir o contraditório e a ampla defesa.

1.2 Os endereços para os quais as correspondência foram
encaminhadas são aqueles constantes dos cadastros do CNJ, cujo
abastecimento éde responsabilidade dos próprios responsáveis pelos serviços
extrajudiciais e dos Tribunais de Justiça, conforme Ofício Circular n. 19/2007 e
ofícios circulares subseqüentes desta Corregedoria Nacional de Justiça;

1.2 As 4.606 (quatro mil, seiscentos e seis) impugnações dos
interessados e as informações prestadas pelos 27 Tribunais de Justiça foram



fr analisadas de forma individualizada. As manifestações e respectivos
* documentos estão encartadas no processo eletrônico n. 38441201020*00000.

Ç 2. Nos termos dos artigos 3o e seguintes da Resolução n. 80, e do
I item 9da nota pública publicada pela Corregedoria Nacional de Justiça em
h 23/09/2009, os atuais responsáveis pelas unidades declaradas vagas
3> permanecerão respondendo pelos serviços, precária e interinamente, e sempre
9 em confiança do Poder Público responsável pela designação, até a assunção
& da respectiva unidade por delegado que tenha sido aprovado em concurso
* público de provas e títulos;

4*
2.1 Vaga a serventia de origem que o interessado titularizava

antes das remoções irregulares, este deverá optar pelo seu imediato retorno à
$ origem, ou renunciar àquela delegação em cinco dias contados da publicidade
£ davacância;
$

& 2.2 Caso, na data em que o delegado concursado assumir o
J serviço no qual ointeressado éinterino, aserventia de origem que ointerino
!f Ütularizava esteja extinta, ou se encontre regularmente provida (hipótese
$ comum quando há permuta eaquele que foi para oserviço de menor renda é
& aposentado easerventia é colocada em concurso), cabe ao removido suportar
£ os ônusdo atoirregular doqual participou.

& 3. Acessação da interinldade, antes da assunção da respectiva
Èj unidade por delegado regularmente concursado, ou do retorno voluntário do

Interino ao serviço de origem vago, apenas será possível por decisão
administrativa motivada e individualizada, que poderá ser proferida pelo
Tribunal de Justiça dos Estados, ou do Distrito Federal e Territórios a que
estiver afeta a unidade do serviço, ou, ainda, pela Corregedoria Nacional de
Justiça.

4. Ficam preservados os atos regularmente praticados pelos
responsáveis por aqueles serviços extrajudiciais considerados vagos.



/jp*

4.1 A presente decisão tem cunho declaratório. Por isso, para os
fins do parágrafo único do artigo 16 da Lei n. 8.935/1994, no caso de prévia e
regular decisão de vacância efetivada por Tribunal de Justiça nos termos do
artigo 39 da Lei n. 8.935/1994, deve ser considerada a data de vacância

reconhecida pelo respectivo Tribunal.

«

5. As medidas ora adotadas evitam a abrupta ruptura das

relações jurídicas existentes e permitem que o princípio da segurança das
relações jurídica produza efeitos em benefício de toda a sociedade, pois
harmonizam a continuidade dos serviços com princípios imprescindíveis para o

desenvolvimento saudável de uma sociedade republicana (em especial os
princípios da impessoalidade e da igualdade);

5.1 O decurso do tempo não pode servir para perpetuar

irregularidades que corroem a credibilidade do Estado Democrático de Direito,

já que desde a vigência da Constituição Federai de 1988 o Poder Judiciário

tem o dever de garantir a todos que preenchem os requisitos legais (e não a

apenas um pequeno grupo de pessoas) o direito de concorrer, por meio de

coRburso público regular, à titularidade de um serviço público delegado.

6.0 serviço extrajudicial que não está classificado dentre aqueles

' regularmente providos é declarado revertido do serviço público ao poder

delegante. Em conseqüência, os direitos e privilégios inerentes à delegação,

f*" inclusive a renda obtida com o serviço, pertencem ao Poder Público (à
, sociedade brasileira).

i 6.1 O interino responsável pelos trabalhos da serventia que não

• está classificada dentre as regularmente providas (interino que não se

1 confunde com o notário ou com o registrador que recebe delegação estatal e

1 que não é servidor público, cf. ADI 2602-MQ) ó um proposto do Estado

delegante, e como tal não pode apropriar-se da renda de um serviço público

cuja delegação reverteu para o Estado e com o Estado permanecerá até que

( nova delegação sejaefetivada.

)

l

)

»



6.2 O interino, quando ocupante de cargo público (cf. é verificado

em alguns Estados que designam servidores do Tribunal para responder por

serviços vagos), manterá a remuneração habitual paga pelos cofres públicos.

Por outro lado, interino escolhido dentre pessoas que não pertencem ao quadro

; permanente da administração pública, deve ser remunerado de forma justa,

i mas compatível com os limites estabelecidos para a administração pública em

) geral, já que atuacomo proposto do Estado,
i

6.3 Nenhum responsável por serviço extrajudicial que não esteja

classificado dentre os regularmente providos poderá obter remuneração

máxima superior a 90,25% dos subsídios dos Srs. Ministros do Supremo

f* Tribunal Federal, em respeito ao artigo 37, XI, da Constituição Federal;

I 6.4 O valor da remuneração do interino também, deverá ser

> lançado na folha de pagamento e no balancete mensal do serviço extrajudicial
* (cf. Anexo), atítulo de despesa ordinária para acontinuidade da prestação do

serviço;
9

I J 6.5. As despesas necessárias ao funcionamento do serviço
| extrajudicial, inclusive as pertinentes à folha de pagamento, serão igualmente
0 lançadas no balancete mensal de prestação de contas;

»

^ 6.6. A partir da publicação desta decisão, a diferença entre as
JL receitas eas despesas deverá ser recolhida, até odia dez de cada môs, aos

cofres públicos, soba classificação Receitas do Serviço Público Judiciário, ou a

fundo legalmente instituído para tal fim (art. 98, § 29, da CF, c.c. o art 9° da Lei

n. 4.320/1964).

6.7 Conforme estabelece o artigo 3fl, § 4°, da Resolução n. 80 do

Conselho Nacional de Justiça, aos interinos é defeso contratar novos

prepostos, aumentar salários dos prepostos já existentes na unidade, ou

contratar novas locações de bens móveis ou imóveis, de equipamentos ou de

serviços, que possam onerar a renda da unidade vaga de modo continuado,

sem a prévia autorização do respectivo tribunal a que estiver afeta a unidade

#

à*

«*•
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do serviço. Todos os investimentos que comprometam a renda da unidade

vaga deverão ser objeto de projeto a ser encaminhado para a aprovação do

respectivo tribunal de justiça.

Brasília, 9 de julho de 2010.

MINISTRO GILSON DIPP
Corregedor Nacionalde Justiça



ANEXO A DECISÃO DE 09 DE JULHO DE 2010
BALANÇO MENSAL

SERVIÇOS EXTRAJUDICIAIS

SERVIÇO:

MÊS/ANO:

CÓDIGO NACIONAL DA SERVENTIA:

ENDEREÇO:

SALDO DE CAIXA (Remanescentesdo mêsanterior)

RECEITADO MÊS (Emolumentos +ApHcaçOes Financeiras)

VALOR TOTAL
->—r /:.<••..•

', ••'• ••*..•'•'£.• '•!...•'.^•-•"DESPJESAS.. i':;;:;.;';;•''';-•-•.'
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS / PREVIDENCIÁRIAS

REMUNERAÇÃO BRUTA DO TNTERINO

ALUGUEL

ÁGUA

DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Materiais de consumo)

OUTROS / INVESTIMENTOS

.^V-SEG^^Sg^ t^g^g^ggj^NqA"-
INCÊNDIO / ROUBO / DANOS

RESPONSÁVEL CIVIL

• ^DATADO

.RlC^IjaiMENJOTRANSFERIDO .
PÁRÀ.OÍlPODE^ ;

vXjtiLicfo-.; •;!.•

;.^i;W,Í^GUIAÍ'. ;';

NOME DO RESPONSÁVEL
RESPONSÁVEL PELO EXPEDIENTE

RS

RS

RS

B^gH
RS

RS

RS

RS

RS

1111111
RS

RS

RS



Corregedoria Nacional de Justiça
Gabinete da Corregedoria

Ofício Circular n= 0I2/CNJ/COR/20I3

Brasília. 4 de junho de 2013.

A Sua Excelência o Senhor

Presidente do Tribuna) de Justiça

Assunto: Limitação de recebimento dos emolumentos, a título de remuneração, pelos interinos
responsáveis por delegações vagas do serviço extrajudicial. Obrigatoriedade de recolher aos
cofres públicoso que exceder a 00.25 % (noventa vírgula vintee cinco por cento) do subsídio de
Ministro do Supremo Tribunal Federal.

Excelentíssimo Senhor Presidente.

Ao cumprimentar Vossa Excelência, informo-lhe que o Exmo. Ministro Gilmar
Mendes revogou a medida liminar outrora concedida nos autos do Mandado de Segurança n°
29.039/DF. cujos efeitos suspendiam a fixação do "teto reiiuineratório" estabelecido pelo então
Corregedor Nacional de Justiça, o Ministro Gilson Dipp. nos autos do PP n" 000384-
41.2010.2.00.0000. por decisão proferida em decisão de 12/07/2010 e publicada no Diário da
Justiça n° 124.

Isto posto, solicito à V. Exa. a tomada de medidas no sentido de que se dê efetivo
cumprimentoà decisão da Corregedoria Nacional de Justiça referente ao "teto remuneratórío" a
todos os interinos,desde que não estejamamparados por decisões liminares proferidas em outras
demandas judiciais.

Saliento que. conforme artigo 3o. § 4". da Resolução n" 80/2009 do CNJ, é defeso
aos interinos contratar novos prepostos, aumentarsaláriosdos prepostosjá existentes na unidade
ou contratar novas locações de bens móveis ou imóveis de equipamento ou de serviços que
possam onerar a renda da unidade.

Assevero que os interinos que não cumjmj^m a decisão referente ao "teto
remuneratório" devem ser substituídos.

Observo, por fim. que aexemplo de SãoÁuilo. cuja Corregedpria-Goral de Justiça
editou o Comunicado 1.757/2010, os Tribunais de Justiça podem edkaralos complementares
para que os valores remanescentes sejam destiiuidos/aorf cofres piíbjicos (art. 98. § 2". da CFc/c
o art. 9° da Lei n. 4.320/1964).

Atenciosamente,

MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Corregedor Nacional de Justiça



Ag.reg. na Medida Cautelar Em Mandado de Segurança 29.039
Distrito Federal

Relator : Min. Gilmar Mendes

Agte.(s) : União

adv.(a/s) :advogado-geral da união

agdo.(a/s) :associação dos notórios e registradores
do Brasil - Anoreg/br e Outro(a/s)

Adv.(a/s) :Maurício Garcia Pallares Zockun

Intdo.(a/s) :Corregedor do Conselho Nacional de

Justiça - Cnj

Adv.(a/s) :Advogado-geral da União

DECISÃO: Cuida-se de agravo contra medida liminar por mim
deferida em mandado de segurança impetrado pela Associação dos
Notários e Registradores do Brasil.

No caso, o writ impugna ato do Corregedor Nacional de Justiça que
determinou a incidência do teto remuneratórío máximo dos servidores

públicos aos interinos responsáveis pelos trabalhos de serventias

extrajudiciais.

Em 27.9.2010, deferi o pedido de liminar, com a seguinte
fundamentação:

"Aquestão central do writ refere-se à natureza jurídica dos
interinos responsáveis pelos trabalhos de serventias
extrajudiciais. Dúvidas não há quanto à regência da questão

remuneratória dos delegados titulares desses serviços: segundo
o disposto no artigo 28 da Lei n. 8.935/94 - a qual regulamenta

o art. 236 da Constituição Federal, dispondo sobre serviços
notariais e de registro, os notários e oficiais de registro 'têm
direito à percepção dosemolumentos integrais pelosatos praticados na

sen>cntia'. A figura do 'interino' é decorrência da extinção da

delegação (pelas diversas causas legalmente previstas), com
vistas à continuidade da prestação do serviço público (art. 39, §
2°, Lei n. 8.935/94) até posse de novo titular (por remoção ou
concurso público), c terá por funções 'responder pelo
expediente' da serventia enquanto esta não for provida. O

Documento assinado digitalmente conformo MP n' 2.200-2/2001 de 24/08/2001. que instiluia Infraeslruturade Chavos Públicas Brasileira• ICP-Bras I. O
documento pode ser acessado no endereço clotrcnico http://www.stf.jus.br/portat/aulenllcacao/ sob o número 3904011.
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interino desempenhará as mesmas atribuições do titular, com a

única diferença de o fazer em caráter provisório. Dessa forma,
do ponto de vista remuneratórío, a natureza jurídica do interino
é similar à natureza jurídica do delegado titular, pois ambos
realizam, materialmente, idênticas atividades concretas. Esta

identidade de motivos determinantes faz incidir o mesmo

regramento jurídico, vale dizer, artigo 28 da Lei n. 8.935/94.

Aparentemente, inexiste fundamentação legal a embasar a
submissão dos cartorários, ainda que temporários, ao teto
salarial dos servidores públicos. Do ponto de vista
constitucional, a solução da questão apontada pelo Senhor
Corregedor Nacional de Justiça passa pelo célere provimento
dos cargos consoante legalmente previsto.

Pelo exposto, num juízo precário, inerente à fase
processual, tenho como plausíveis os argumentos iniciais, por
não vislumbrar similitude entre as atividades desempenhadas
pelos delegatários de serventias extrajudiciais (titulares ou
interinos) e o instituto previsto no artigo 37, XI, da Constituição

Federal, motivo pelo qual defiro a liminar pleiteada, para
suspender os efeitos da decisão do Corregedor Nacional de
Justiça". (eDOC 12)

Contra esta decisão, a Advocacia-Geral da União interpôs agravo
(eDOC 50), infirmando tanto a presença do futmts honi júris quanto do
periculuni in mora. Em síntese, sustenta a agravante que "a regro taxativa do

Z concurso público (art. 236, §3e, CR/SS) havia sido contínua e deliberadamenle

inobservada cm todos os Estados da federação" (fl. 3, eDOC 50), de modo que,
enquanto não realizado o indispensável concurso público, o serviço

público é de inteira responsabilidade do Estado, devendo incidir a regra

do art. 37, XI, da CF/1988 a todos os responsáveis provisórios por
serventia extrajudicial. Além disso, pugna pela inexistência do perigo na
demora uma vez que o parâmetro do teto do funcionalismo público não
representa qualquer risco à subsistência ou à dignidade dos impetrantes,
ao passo que o deferimento da liminar possui caráter irreversível.

Solicitada a manifestação em razão dos diversos pedidos de extensão

Documentoassinado digitalmente conformo MP n- 2 200-2/2001 do 24/06/2001. que institui a Infracstrutura de Chaves PúblicasBrasileira • ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado na endureço eletrônico http://www.stf jus.br/portal/autenlicncao/sob o número 3904011.
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da liminar, o Conselho Nacional de Justiça informou que ainda há 4.700
serventias judiciais vagas, não tendo sido realizado concurso, desde a

edição da Resolução CNJ 81/2009, em quatorze unidades da federação,
apesar da existênciade vagas, a saber: Alagoas, Amazonas, Bahia, Distrito
Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraíba,

Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Sul, Sergipe e Tocantins (eDOC 73).
Além disso, a União requereu o indeferimento dos pedidos de

extensão dos efeitos da liminar, requerendo o julgamento do agravo
regimental antes de analisados os mencionados pedidos (eDOC 75).

Passo a decidir.

A princípio, verifico que a longa manutenção da situação provisória
alterou o quadro tático da espécie.

Com efeito, dispõe o art. 236, § 3o, da Constituição Federal:

"§3'-' 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."

Apesar do claro comando constitucional, as informações atualizadas

oferecidas pelo Conselho Nacional de Justiça demonstram o verdadeiro

abuso na substituição sem concurso público de serventias extrajudiciais.
Com efeito, ainda estão vagas mais de 4.700 serventias extrajudiciais

apesar dos esforços do próprio CNJ em declarar a vacância há mais de 4

anos. Em pelo menos 15 unidades da Federação não se realizou sequer
um certame para preenchimento dessas vagas, em verdadeiro desprezo

ao prazo constitucionalmente consignado e desprestígio da regra do
concurso público.

Na realidade, a eternização da situação irregular indica o periculum
iu mora inverso na concessão da medida cautelar, rechaçado pela
jurisprudência desta Corte (AC-MC 1657, Redator para o acórdão Min.
Cczar Peluso, Pleno, DJe 31.8.2007; ADI-MC 2435, Rol. Min. Ellen Gracie,

Pleno, DJe 31.10.2003) e alegado no agravo regimental da União, dada a

Documento assinado dcgitalnionte conforme MP n- 2.200-2/2C01 de 24/08/2001. que institui a Infiaostrutura do Chavos Públicas Brasileira • ICP-BrasJ O
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difícil, se não impossível, revcrsibilidade dos efeitos da medida cautelar.

Por outro lado, a aplicação do teto remuneratório do serviço público
não implica violação à dignidade da pessoa humana, nem risco relevante
à subsistência dos atingidos, razão pela qual entendo afastado o
indispensável periailum in mora.

Ante o exposto, acolho os fundamento do agravo da União (eDOC

50) e reconsidero a decisão proferida no eDOC 12, para cassar a medida

liminar, restando prejudicados o mencionado agravo e os
correspondentes pedidos de extensão.

Oficiem-se, com urgência, a autoridade coatora c todos os Tribunais
\ de Justiça para ciência da presente decisão.

Independentemente de novas petições, encaminhem-se os autos à
Procuradoria-Geral da República para parecer.

Publique-se. Int.

Brasília, 29 de maio de 2013.

Ministro GILMAR MENDES

Relator
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