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DECISÃO - CGJ Nº 796/2020

Vistos.
 
Trata-se de processo inaugurado de ofício pelo Juízo Corregedor Permanente das Serventias

Extrajudiciais da Comarca de Porto Velho/RO, em decorrência do falecimento do delegatário Décio José de Lima
Bueno, outrora titular 1º Cartório de Registro de Imóveis de Porto Velho/RO, ocorrido em 17/10/2019.

Diante deste fato, a Oficial Registradora Interina, Caroline Braga de Almeida, apresentou "suscitação
de dúvida aparente" com a finalidade de obter orientação de como proceder com os funcionários da serventia, porquanto
foi designada para a interinidade desde o dia posterior ao falecimento do ex-delegatário titular e os funcionários da
serventia continuaram exercendo suas atividades normalmente, sem que fosse efetuada alguma ruptura no contrato de
trabalho.

Esclareceu que estes funcionários ingressaram com ação declaratória na Justiça do Trabalho para
definir a quem caberia a responsabilidade pelos encargos trabalhistas decorrentes da relação de trabalho gerida pelo ex-
delegatário, afirmando que a 5ª Vara do Trabalho de Porto Velho teria reconhecido a sucessão trabalhista em sentença
proferida nos autos 0000355-82.2020.5.14.0005.

Após instruir o feito, o Juiz Corregedor Permanente proferiu decisão (ID 1702325) reconhecendo a
sucessão trabalhista de todos os funcionários contratados sob a égide da titularidade do delegatário Décio José de Lima
Bueno, transferindo para a interina os direitos e obrigações decorrentes daqueles contratos.

Nos termos do art. 109 das Diretrizes Gerais Judiciais, os autos foram remetidos à esta Corregedoria
para deliberação sobre a decisão do Juiz Corregedor Permanente.

 
É o relatório. Decido.
 
Conforme relatado, a serventia do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Porto Velho/RO tornou-se

vaga desde o dia 17/10/2020 em decorrência da morte de seu então titular, Sr. Décio José de Lima Bueno. Diante da
necessidade de continuidade do serviço, foi designada para o exercício interino da delegação a Srª Caroline Braga de
Almeida, a quem incumbe, desde a nomeação a responsabilidade pela administração da serventia.

Ocorre que com a passagem da serventia à interinidade, a atividade deixa de ser exercida em caráter
privado e por delegação, voltando à tutela do Estado, que atuará por meio de preposto (interino) enquanto perdurar a
vacância da unidade a ser preenchida por meio de Concurso. Essa transição não representa apenas uma mera passagem
de controle, mas uma ruptura geral e ampla das relações jurídicas existentes antes do falecimento do ex-delegatário.

As cópias das carteiras de trabalho dos empregados da serventia demonstram claramente que o
empregador era a pessoa física de Décio José de Lima Bueno, cabendo a ele a responsabilidade pelos contratos, pois
o vínculo de emprego forma-se com a pessoa física do tabelião ou oficial e não com a serventia, porquanto esta não tem
personalidade jurídica, sendo mero local em que as funções públicas do serviço delegado são exercidas. Com o
falecimento de inopino do delegatário, emerge uma situação jurídica sui generis, pois a morte do empregador faculta ao
empregado a rescisão do contrato, conforme tratado no art. 482,§2º da CLT.

A natureza do serviço delegado prestado não permite, de plano, o afastamento de todos os
empregados, devendo a situação jurídica deles ser resolvida caso a caso, conforme interesse de aproveitamento da mão
de obra pela agora interina. Todavia, os débitos trabalhistas decorrentes da relação existente até o falecimento do
delegatário são de responsabilidade dele, e transferem-se ao espólio.

Diante destas circunstâncias, a "Decisão 68" (ID 1702325) incorreu em grave erro ao reconhecer a
sucessão trabalhista, o que resulta na transferência de todo o passivo trabalhista que era de responsabilidade do ex-
delegatário e respectivo espólio ao Estado. Para este caso, com a passagem da serventia para a interinidade, tem início
nova relação trabalhista dos empregados, agora com a interina, que na condição de preposta do Estado, fará o
recolhimento mensal das verbas rescisórias para que, ao final de sua interinidade, todo o valor necessário para colocar a
termo os contratos de trabalho sejam efetivamente quitados, entregando a serventia ao novo delegatário sem ônus.
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Vejo ainda que a decisão da 5ª Vara do Trabalho de Porto Velho/RO não adentrou no mérito da ação
declaratória apresentada pelos empregados da serventia, extinguindo-a sem resolução do mérito, conforme dispositivo
que cito adiante: "Diante todo o exposto, pelos motivos e nos exatos termos e limites da fundamentação supra, nos autos
da ação declaratória movida por GUILHERME SILVA BUENO e outros, requerentes, em face do ESTADO DE
RONDÔNIA, requerido, decido decretar a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI,
do CPC". Grifei.

Antes disso, a sentença esclareceu que:
 

[...] Em princípio, analisando a causa de pedir, não se constata alegação de violação
a direitos trabalhistas envolvendo empregado com vínculo celetista. 
A matéria em questão é disciplinada administrativamente pelas Diretrizes Gerais
Extrajudiciais do TJRO aplicáveis aos Cartórios. Neste particular, o falecimento do
titular de serventia, por si só, não é causa para o rompimento dos contratos
empregatícios. Isto porque, face ao interesse público, a atuação do serviço público
na unidade persiste regularmente, mediante o provimento do cargo, seja de forma
interina ou definitiva.
Assim, na causa de pedir, não se denota efetiva lesão ou ameaça de lesão a direito
trabalhista, evidenciando a ausência do interesse de agir, afinal os próprios
requerentes, na exordial, admitiram que os contratos laborais permanecem em vigor
normalmente, sem prejuízo algum.
Dessa forma, as preocupações e inquietações apontadas pelos funcionários, por ora,
devem ser direcionadas à autoridade administrativa competente na área
especializada dos 
registros públicos no TJRO.
Assegura-se, entretanto, que eventual violação concreta a direitos e deveres
oriundos de relações celetistas e a sua respectiva responsabilização poderão ser,
oportunamente, objetos do direito de ação (reclamação). [...]

 
A conclusão levada a efeito na "Decisão 68" emerge de interpretação etérea e distante do contexto

daquela sentença, que em momento algum reconheceu a sucessão trabalhista na forma como pleitetada na inicial e
reconhecida na decisão do Juiz Corregedor permanente, até mesmo porque tal tese não encontra respaldo na
jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, conforme passo a expor adiante.

Nos autos do Recurso de Revista 0438400-44.2007.5.09.0245, os ministros da Primeira Turma do TST
acordaram, por unanimidade, que sequer a responsabilidade subsidiária é imputável ao Estado em casos análogos ao
apresentado nestes autos. Para o TST, interpretando os arts. 256 da CF e 22 da Lei 8.935/94 "são de responsabilidade
exclusiva das pessoas do notário e do oficial de registro a organização interna e a gestão dos serviços delegados pelo
Poder Público, sendo sua competência contratar diretamente empregados que os auxiliem no desempenho de suas
funções, remunerá-los e demiti-los".

Não é cabível portanto, conforme lições do TST, a aplicação da regra do art. 37, §6º da Constituição,
porquanto a atividade notarial e de registro não é assemelhada à contratação mediante pessoa interposta, representada
pelas figuras do prestador e tomador de serviços. Cito:

 
"RECURSO DE REVISTA. EMPREGADO DE CARTÓRIO.
RESPONSABILIDADE DO ESTADO. 1. De acordo com a diretriz traçada nos arts.
256 da CF e 22 da Lei 8.935/94, são de responsabilidade exclusiva das pessoas do
notário e do oficial de registro a organização interna e a gestão dos serviços
delegados pelo Poder Público, sendo sua competência contratar diretamente
empregados que os auxiliem no desempenho de suas funções, remunerá-los e
demiti-los. 2 . Com efeito, nos termos do art. 21 da Lei 8.935/94, que regulamenta o
art. 256 da CF, " 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 ". 3
. Nesse sentido, firmou-se a jurisprudência desta Corte, espelhando o entendimento
de que inaplicável o art. 37, § 6º, da CF, nos termos da Lei 8.935/94, bem como de
que inexistem, em hipóteses como tal, as figuras do prestador e do tomador dos
serviços, tampouco a contratação mediante empresa interposta, tratando-se de
atividade privada de exploração de serviços notariais e de registro, a afastar,



também, a aplicação da Súmula 331/TST, não havendo, portanto, falar em
responsabilização do Estado. Precedentes. Recurso de revista não conhecido" (RR-
438400-44.2007.5.09.0245, 1ª Turma, Relator Ministro Hugo Carlos Scheuermann,
DEJT 17/04/2015).
 

A sucessão trabalhista tem como fundamento básico os artigos 10 e 448 da CLT. No primeiro o
legislador assinalou que “Qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa não afetará os direitos adquiridos por
seus empregados”; Já no art. 448, reservou a redação de que “A mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da
empresa não afetará os contratos de trabalho dos respectivos empregados.” . Nota-se então que a situação jurídica das
serventias não se amolda aos quadros previstos nos dispositivos que regem a sucessão trabalhista, pois serventia não é
empresa, não possui referida estrutura ou personalidade jurídica. Inexiste propriedade material sobre os itens utilizados
para a prestação daquele serviço e os documentos repassados ao novo titular continuam pertencendo ao Estado. Nesse
contexto, o interino, ou o novo titular, entra apenas na qualidade de novo exercente das funções que precisam de
continuidade.

Ressalta-se que a atividade delegada, notarial ou de registro, é de caráter público e não admite solução
de continuidade, não sendo aplicável ao caso a regra de sucessão pleiteada pelos funcionários do cartório na inicial da
reclamatória trabalhista, porquanto não é possível simplesmente romper todos os contratos logo após o fato que fez
cessar a delegação, sendo necessário, pelo menos, um período transitório para que a interina possa avaliar a
conveniência e oportunidade de manutenção ou troca do pessoal.

Cito aqui lição do Ministro Cláudio Brandão (RR-213-59.2012.5.04.0871, 7ª Turma, Relator Ministro
Claudio Mascarenhas Brandao, DEJT 18/05/2018), por ser de grande pertinência para o caso em razão da similitude
fática:

 
A respeito da matéria cabe pontuar, inicialmente, que da previsão contida no
artigo 236, caput , da Constituição Federal, extrai-se a natureza híbrida dos
cartórios extrajudicial e dos serviços notariais e de registro, os quais,
embora ostentem características próprias de direito privado, também mantém
nuances relevantes de direito público.
Nesse sentido, a doutrina de Ana Luísa de Oliveira Nazar de Arruda:

 
"As serventias extrajudiciais são, cristalinamente, figuras
jurídicas híbridas, que quando observadas pelos seus diversos
ângulos podem se aproximar do regime jurídico destinado a entes
de direito público ou de direito privado.
O que se pode afirmar, sem medo de errar, é que o fato de serem
atividades prestadas em caráter privado, conforme expressa
disposição constitucional, não as afasta, sob vários aspectos, do
regime jurídico de direito público.
A exemplo disso há o ingresso na atividade por concurso público,
a natureza pública dos serviços prestados, a natureza de taxa dos
emolumentos pagos, a constante fiscalização exercida pelo Poder
Judiciário, a indisponibilidade dos livros e fichas, a
impossibilidade de recusa ou escolha no atendimento ao usuário e
a responsabilização civil e penal dos delegados.(...)

 
Muito salutar é, entretanto, salientar efusivamente que um cartório não pode ser
equiparado a uma empresa privada, em que se prestam serviços de caráter privado,
essencialmente disponíveis, muitas vezes supérfluos, e de natureza eminentemente
contratual. Os serviços notariais e de registro são de natureza compulsória, de
caráter público, cuja prestação interessa a toda sociedade." (ARRUDA, Ana Luísa
de Oliveira Nazar. Cartórios extrajudiciais – aspectos civis e trabalhistas . São
Paulo: Atlas, 2008. p. 16/17)
Diante dessa realidade, considero que não se pode aplicar aos cartórios as
disposições previstas nos artigos 10 e 448 da CLT, como se empresas fossem.
Cabem ajustes, necessários para adequar o instituto da sucessão trabalhista às
nuances públicas que permeiam a figura em exame. 
Grifei.

 



Ressalta-se ainda que o delegatário, enquanto titular, tem total liberdade para a fixação de salários da
serventia (Art. 20 da Lei 8.935/1994) e essa liberdade, que não existe na esfera pública, não pode representar prejuízo ou
ônus ao erário, pois no caso da passagem da serventia para a interinidade em decorrência do evento morte, uma vez não
realizado provisionamento específico para as rescisões contratuais, a totalidade dos débitos trabalhistas será transferida
para o Estado, mesmo não tendo possibilidade de interferência na forma e quantum de remuneração proporcionada pelo
delegatário.

Reforço aqui que, diversamente do que ocorre na esfera privada, em que a sucessão de empresas, por
alienação, cisão, incorporação etc., é resultado do ajuste das vontades das partes envolvidas, implicando na transferência
de patrimônio, no caso dos cartórios extrajudiciais, há delegação do serviço pelo Estado ao titular regularmente
aprovado em concurso, ou, ainda à pessoa designada a título precário, que assumirá provisoriamente a função (interino),
esta última com a finalidade específica de atender o interesse público na continuidade da prestação dos serviços, sem
qualquer vinculação com os lucros gerados durante a gestão do tabelião anterior. Essa trasmissão entre delegatário
anterior e interino não ocorre de forma direta, mas diante da presença marcante do Estado, que retomou a atividade e a
delegou.

A responsabilidade do sucessor provisório (interino) restringe-se então ao momento que efetivamente
se beneficiou do trabalho do empregado, momento em que assumiu o comando daquela prestação de serviços, conclusão
que decorre da interpretação do art. 21 da Lei 8.935/1994: "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". Logo, a responsabilidade do notário ou registrador alcança todo o lapso temporal de sua gestão.

Da Doutrina, colhe-se a seguinte lição:
 

Prega-se, nada obstante, que o novo titular de determinada serventia extrajudicial não
herda o passivo trabalhista do anterior serventuário da justiça, já que a investidura do
novo titular resta devidamente delimitada pelo ato de delegação oriundo do Tribunal
de Justiça competente.

Defende-se, assim, que a responsabilidade trabalhista do serventuário da justiça
(notário ou registrador) está adstrita ao lapso temporal de sua gestão, tudo conforme
reza o artigo 21 da Lei n. 8.935/94.

Igualmente, tem-se o raciocínio lógico de que não há passagem automática da
delegação de um para outro agente delegado. Na verdade, quando da perda da
delegação (seja administrativamente ou judicialmente), ou mesmo do término da
investidura por alguma de suas formas (aposentadoria, por exemplo),
os serviços públicos a serem delegados retornam para o Estado, até posterior
delegação a um novo agente delegado. Há verdadeira interrupção da concessão
do serviço notarial ou de registro, rompendo-se o liame que existia entre o titular da
serventia e o Estado.

Resta claro, todavia, que não há sucessão de agentes delegados, pois no interregno
entre a investidura do novo serventuário da justiça e o afastamento do anterior há
intervenção do Estado que, após novos atos administrativos, determina novo
provimento do agente delegado.

Trata-se, na verdade, de um ato administrativo originário, não comportando a
interpretação que houve transmissão de obrigações do anterior titular ao novo agente
delegado." (OLIVEIRA, Giorgia Ferreira da Costa Gobbo de; OLIVEIRA, Gláucio
Araújo de. Da sucessão trabalhista nas serventias extrajudiciais. Revista do
Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Norte . Nº 11. Dez/2012. p. 129)

 
Finalizo esta fundamentação, citando outra ementa de Recurso de Revista julgado no TST:
 

RECURSO DE REVISTA EM FACE DE DECISÃO PUBLICADA ANTES DA
VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL.
FALECIMENTO DO TITULAR. DESIGNAÇÃO PROVISÓRIA DE
SUBSTITUTO. AUSÊNCIA DE ÂNIMO DEFINITIVO A RESTINGIR OS
PODERES DE GESTÃO. SUCESSÃO TRABALHISTA NÃO
CARACTERIZADA. MANTIDA A RESPONSABILIDADE DO EX-

Ó



EMPREGADOR (OU DE SEU ESPÓLIO) PELA SATISFAÇÃO DAS VERBAS
TRABALHISTAS DO PERÍODO EM QUE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LHE
FOI DIRIGIDA. Extrai-se da previsão contida no artigo 236, caput , da Constituição
Federal, a natureza híbrida dos serviços notariais e de registro, os quais, embora
ostentem características próprias de direito privado, também mantêm nuances
relevantes de direito público. Por essa peculiaridade, ao contrário do que ocorre no
campo privado, a assunção do serviço nos cartórios extrajudiciais se dá por
delegação do Estado ao titular regularmente aprovado em concurso, ou à pessoa
designada a título precário, para assumir provisoriamente a função, com vistas a
atender o interesse público na continuidade da prestação dos serviços, sem
vinculação com os lucros gerados durante a gestão do tabelião anterior. Nessas
circunstâncias, a aplicação do instituto da sucessão trabalhista enseja indispensável
adequação. Não se olvida a existência de jurisprudência já consolidada nesta Corte,
quanto à sucessão por titular definitivo, quando há continuidade do contrato de
trabalho, transferindo-se a responsabilidade integral pelas verbas devidas, nos
exatos moldes dos artigos 10 e 448 da CLT. Todavia, mesmo para quem defende
esse entendimento há de se ter por necessária a presença do ânimo definitivo da
titularidade do cartório . Mutatis mutandis , durante o interstício em que o
gerenciamento do cartório se encontra aos cuidados de substituto provisório,
designado na forma do artigo 39, § 2º, da Lei nº 8.935/94, em virtude da vacância
do cargo por situação abrupta, caracterizada, nestes autos, pelo falecimento do
Tabelião anterior, não se verificam as condições necessárias à aplicação dos efeitos
da sucessão trabalhista . Nessa hipótese há de permanecer a responsabilidade do ex-
empregador (ou de seu espólio) pela satisfação dos créditos trabalhistas do período
em que a prestação de serviços lhe foi dirigida. Recurso de revista de que se
conhece e a que se dá provimento (RR-213-59.2012.5.04.0871, 7ª Turma, Relator
Ministro Claudio Mascarenhas Brandao, DEJT 18/05/2018).

 
Com estes fundamentos, nos termos do art. 115 das Diretrizes Gerais Extrajudiciais, reformo a decisão

de ID 1702325, afastando a sucessão trabalhista erroneamente reconhecida, limitando a responsabilidade da
interina/Estado ao período em que efetivamente for exercida a interinidade, cabendo ao espólio do ex-delegatário a
responsabilidade por eventuais débitos trabalhistas resultantes do seu comando sobre a serventia. Intime-se a atual
interina para que continue efetuando tão somente o provisionamento de verbas trabalhistas da sua gestão frente
à serventia, vedando-lhe qualquer recolhimento de verba pretérita.

Intimem-se os interessados e comunique-se o Juiz Corregedor Permanente da Comarca de Porto
Velho. 

Nos termos do art. 115, §1º das DGE, atribuo efeito normativo a esta decisão, devendo-se comunicar
todos os Juízos Corregedores permanentes.

Publique e cumpra-se.
 
 

Desembargador Valdeci Castellar Citon
Corregedor-Geral da Justiça

 

Documento assinado eletronicamente por VALDECI CASTELLAR CITON, Corregedor (a) Geral da Justiça, em
11/12/2020, às 16:49 (horário de Rondônia), conforme art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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