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EMENTA: RATIFICAÇÃO DE LIMINAR. PROCEDIMENTO DE CONTROLE
ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ.
IMPUGNAÇÃO DE ACÓRDÃO DO CONSELHO DA MAGISTRATURA QUE NÃO
REFERENDOU PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DE SUBSTITUTA PARA RESPONDER
POR SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS SOB O FUNDAMENTO DE QUE A
DESIGNADA ERA ESPOSA DO AGENTE DELEGADO FALECIDO.
PLAUSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO DEMONSTRADA. APLICAÇÃO DO ART.
39, CAPUT E § 2º, DA LEI Nº 8.935/94, QUE ASSEGURAM AO PREPOSTO MAIS
ANTIGO A DESIGNAÇÃO PARA RESPONDER PELO EXPEDIENTE NOS CASOS DE
EXTINÇÃO DA DELEGAÇÃO. A IMINÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE PREPOSTO
DIVERSO DA REQUERENTE PARA RESPONDER PELAS SERVENTIAS
DECLARADAS VAGAS EVIDENCIA O PERICULUM IN MORA. MEDIDA
CAUTELAR DEFERIDA PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO
ACÓRDÃO IMPUGNADO E A MANUTENÇÃO DA REQUERENTE NA
SUBSTITUIÇÃO DAS SERVENTIAS ATÉ O JULGAMENTO DE MÉRITO DO PCA.   

 

 ACÓRDÃO

O Conselho, por maioria, ratificou a liminar, nos termos propostos pelo Relator. Vencidos os Conselheiros
Norberto Campelo, Maria Tereza Uille e a Presidente, que nÃ£o ratificavam. Ausente, em razÃ£o da
vacÃ¢ncia do cargo, o representante do Tribunal Superior do Trabalho. Presidiu o julgamento a Ministra
CÃ¡rmen LÃºcia. PlenÃ¡rio, 1Âº de agosto de 2017. Presentes Ã  sessÃ£o os ExcelentÃ ssimos Senhores
Conselheiros CÃ¡rmen LÃºcia, JoÃ£o OtÃ¡vio de Noronha, Carlos Levenhagen, Daldice Santana, Gustavo
Tadeu Alkmim, Bruno Ronchetti, Fernando Mattos, Carlos Eduardo Dias, RogÃ©rio Nascimento, Arnaldo
Hossepian, Norberto Campelo, Luiz ClÃ¡udio Allemand, Maria Tereza Uille e Henrique Ã�vila.
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RELATÓRIO 

 

Vistos. 

Trata-se de Procedimento de Controle Administrativo (PCA), com
pedido de concessão de medida liminar, proposto por Romilda Terezinha Zane�i Schramm
em face do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR), por meio do qual se insurge
contra acórdão do Conselho da Magistratura daquele Estado que não referendou portaria
de designação da requerente como substituta no Serviço de Notas e de Protesto de Títulos
da sede da Comarca de São Mateus do Sul/PR e no Serviço Distrital de Antônio Olinto/PR.  

A requerente informa, em síntese, que, em razão do falecimento de seu
esposo, Sr. Edison Carlos Schramm, agente delegado das aludidas serventias extrajudiciais,
foi designada, por ser a escrevente substituta mais antiga, para responder provisoriamente
pelos respectivos serviços, conforme Portaria nº 19/2016, baixada ad referendum do
Conselho da Magistratura do Estado do Paraná. No entanto, o Conselho da Magistratura
Paranaense, por maioria de votos, não referendou a mencionada portaria, ao fundamento
da inobservância dos princípios da moralidade e da impessoalidade em virtude de ser a
designada parente do falecido (era sua esposa). 

Defende, contudo, que tal decisão, para além de contrariar
posicionamento do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Conselho Nacional de Justiça,
não se coaduna com texto expresso de lei, que assegura ao substituto mais antigo, nos casos
de perda de delegação de serventia por falecimento, de ser designado para responder pelo
expediente (art. 39, § 2º, da Lei nº 8.935/94). 

Desse modo, assevera que, considerando a vacância por morte do
agente delegado e sendo a escrevente mais antiga, tem o direito de ser designada para
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responder pelo Serviço de Notas e de Protesto de Títulos da sede da Comarca de São
Mateus do Sul/PR e pelo Serviço Distrital de Antônio Olinto/PR. 

Mercê dessas considerações, requer a concessão de medida liminar
para que sejam suspensos os efeitos do acórdão proferido pelo Conselho da Magistratura
do Estado do Paraná e, como consequência, seja mantida sua designação para responder
pelo Serviço de Notas e de Protesto de Títulos da sede Comarca de São Mateus do Sul/PR e
pelo Serviço Distrital de Antônio Olinto/PR. 

No mérito, pugna pela desconstituição do referido acórdão, ou,
subsidiariamente, a suspensão, em definitivo, de seus efeitos, mantendo-se, por
consequência, sua designação.

Em 12 de julho de 2017, foi deferida a medida liminar, ad referendum do
Plenário do CNJ, para suspender os efeitos do acórdão proferido pelo Conselho da
Magistratura do Estado do Paraná, que não referendou a portaria de designação da
requerente, Sra. Romilda Terezinha Zane�i Schramm, para responder pelo Serviço de
Notas e de Protesto de Títulos da sede da Comarca de São Mateus do Sul/PR e pelo Serviço
Distrital de Antônio Olinto/PR, e, por consequência, determinar sua manutenção na
substituição das aludidas serventias extrajudiciais, até final julgamento do presente PCA. 

É o relatório.
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Em cumprimento ao disposto no art. 25, inciso XI, do RICNJ, submeto a
apreciação do Plenário a decisão liminar proferida em 12 de julho de 2017, com os
seguintes fundamentos:     

 

DECISÃO 

“Como cediço, nos termos do art. 25, inciso XI, do RICNJ, é dado
ao Relator deferir medidas urgentes e acauteladoras,
motivadamente, desde que presentes, concomitante, o fumus boni
iuris (plausibilidade jurídica) e o periculum in mora (perigo na
demora). 

Nesse sentido, necessário se faz demonstrar a plausibilidade do
direito invocado, bem como o perigo de dano em decorrência da
demora na obtenção da tutela. 

Na hipótese dos autos, a requerente pretende, em sede liminar, a
suspensão dos efeitos do acórdão proferido pelo Conselho da
Magistratura do Estado do Paraná, que não referendou portaria de
sua designação para responder pelo Serviço de Notas e de
Protesto de Títulos da sede da Comarca de São Mateus do Sul/PR
e pelo Serviço Distrital de Antônio Olinto/PR, e, como
consequência, sua manutenção na substituição das aludidas
serventias extrajudiciais. 

Neste juízo de cognição sumária, verifica-se a presença tanto do
fumus boni iuris como do periculum in mora, indispensáveis ao
deferimento da medida liminar.

Com efeito, em razão do falecimento do agente delegado do
Serviço de Notas e de Protesto de Títulos da sede da Comarca de
São Mateus do Sul/PR e do Serviço Distrital de Antônio Olinto/PR,
na qualidade de escrevente substituta mais antiga, a requerente foi
designada para responder pelos respectivos serviços, conforme
Portaria nº 19/2016, baixada ad referendum do Conselho da
Magistratura do Estado do Paraná. 

No entanto, posteriormente, o Conselho da Magistratura daquele
Estado, por maioria de votos, não referendou a mencionada
portaria, ao fundamento da inobservância dos princípios da
moralidade e da impessoalidade, em virtude de ser a designada
parente do falecido (era sua esposa). Vale dizer, o Conselho da
Magistratura Paranaense entendeu por caracterizada hipótese de
nepotismo, consubstanciada na condição de parentesco da
designada com o agente delegado falecido (era sua esposa).
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Ocorre que as regras que vedam a prática de nepotismo constantes
da Súmula Vinculante nº 13 do STF e dos atos normativos deste
Conselho (Resolução nº 7/2005 e Enunciado Administrativo nº
1/2008) não se aplicam às hipóteses de substituição de titulares de
serviços do foro extrajudicial, sobretudo porque tais serviços
possuem natureza privada e estão sujeitos ao regime de direito
privado, nos termos do caput do art. 236 da Constituição Federal
de 1988.

Nesse sentido, confira-se precedente deste CNJ:
 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. CONSULTA. NEPOTISMO.
OBJETIVO DE ESCLARECER O ALCANCE E APLICAÇÃO
DA RES. 7/2005 E DA SÚMULA VINCULANTE Nº 13 DO STF
AOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. CONSULTA
RESPONDIDA NEGATIVAMENTE.
I) O Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que os
notários e os registradores exercem atividade estatal mas não
são titulares de cargo público efetivo, tampouco ocupam cargo
público (ADI 2.602-0, Rel. Min. Eros Grau) de sorte que, não
recebendo vencimentos do Estado e remunerando seus
empregados com recursos próprios, nada impede que tenham
parentes contratados pelo regime da CLT posto que estes só
poderão ser titulares de serventias se aprovados em concurso de
provas e títulos, desde que os contratantes sejam titulares
concursados. 
II) – A Res. 7/2005 do CNJ disciplina o exercício de cargos,
empregos e funções por parentes, cônjuges e companheiros de
magistrados e de servidores investidos em cargos de direção e
assessoramento, no âmbito dos órgãos do Poder Judiciário,
segundo a dicção do seu art. 1º, não tendo, portanto, incidência
sobre a atividade exercida pelas serventias extrajudiciais, as
quais não se caracterizam como órgãos desse Poder, que
apenas exerce fiscalização sobre elas.  
(CNJ - PP - Pedido de Providências - Conselheiro - 0000006-
22.2009.2.00.0000 - Rel. RUI STOCO - 86ª Sessão - j. 09/06/2009 –
g.n.).

 
Destarte, afastada a incidência da regra de nepotismo aos serviços
de foro extrajudicial e não se vislumbrando, ao menos nessa fase
de cognição sumária, circunstâncias outras que venham a atentar
contra o princípio da moralidade e eticidade, para fins de
substituição deve-se observar os requisitos previstos no art. 39,
caput e § 2º, da Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994 (Lei dos
Cartórios), que asseguram ao substituto mais antigo da serventia o
direito de responder pelo seu expediente. Senão vejamos:
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Art. 39. Extinguir-se-á a delegação a notário ou a oficial de
registro por: 
I - morte;  
II - aposentadoria facultativa;
III - invalidez;
IV - renúncia;
V - perda, nos termos do art. 35.
VI - descumprimento, comprovado, da gratuidade estabelecida
na Lei no 9.534, de 10 de dezembro de 1997.
§ 1º [...]
§ 2º Extinta a delegação a notário ou a oficial de registro, a
autoridade competente declarará vago o respectivo serviço,
designará o substituto mais antigo para responder pelo
expediente e abrirá concurso. (g.n.)

 
No caso vertente, constata-se que a requerente é a preposta mais
antiga das serventias declaradas vagas em virtude do falecimento
do respectivo titular, Sr. Edison Carlos Schramm, conforme se
depreende das informações constantes da Portaria nº 16/2016 (Id.
2221819).

Destarte, apesar de a requerente ter sido casada com o agente
delegado falecido, não se verifica óbice para que seja ela designada
para responder pelos referidos serviços do foro extrajudicial, à luz
da legislação aplicável.

Quanto ao particular, sobreleva ressaltar que o Conselho Nacional
de Justiça não considera possuir tal regra caráter absoluto,
admitindo exceções quando, no caso concreto, se verificar
circunstâncias que venham a transgredir princípios da
moralidade, eticidade e impessoalidade, como no PCA nº 0007256-
33.2014.2.00.0000, em que ficou decidido, como medida
excepcional, pela possibilidade de preterição do substituto mais
antigo para responder por serventia extrajudicial. Veja-se, pois,
ementa do Acórdão:
 

PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO.
CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL. LEGITIMIDADE DO ATO DO
TJMS QUE ANULOU A DESIGNAÇÃO DE INTERINA
ESPOSA DE EX-TITULAR QUE RENUNCIOU PARA TOMAR
POSSE EM OUTRA SERVENTIA.
1. A previsão contida no art. 39, § 2º, da Lei nº 8.935/94, segundo
a qual, uma vez extinta a delegação deve a autoridade
competente declarar vago o serviço e designar o substituto mais
antigo para responder pelo cartório, até a abertura de concurso,

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9534.htm
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não se aplica a casos como o presente, quando o marido
renuncia ao ofício, para tomar posse em outra serventia,
restando a esposa para assumir o cartório, e o faz
imediatamente após a abertura de concurso, vislumbrando,
assim, uma interinidade longo prazo. Embora não
caracterizado o nepotismo, na forma da Resolução 7 do CNJ,
restaram violados os princípios constitucionais da moralidade
e da impessoalidade.
2. Procedimento de Controle Administrativo julgado
improcedente.
(CNJ - PCA - Procedimento de Controle Administrativo -
0007256-33.2014.2.00.0000 - Rel. GUSTAVO TADEU ALKMIM -
5ª Sessão Virtualª Sessão - j. 01/12/2015).

 
Naquela oportunidade, restou assentado que a designação de
substituição de esposa de agente delegado que renunciou para
tomar posse em outra serventia (e o faz imediatamente após a
abertura de concurso) viola os princípios da moralidade e da
impessoalidade. Confira-se, por oportuno, trechos do judicioso
voto do e. Relator, Conselheiro Gustavo Tadeu Alkmim:
 

Entretanto, é preciso contextualizar a questão, e ir além do que
reza a Resolução 7, CNJ, procurando apreender os princípios e
as finalidades que a nortearam. E, no caso concreto, a meu juízo,
a mantença, como interina, da esposa do titular que renunciou
para tomar posse em outra serventia viola certos princípios
que comandam a Administração Pública, consagrados no art.
37 da Constituição Federal, sobre os quais esta Casa tem o dever
zelar pela observância, nos termos do art. 103-B, § 4º, II, CF.
(...)
Sob outro ângulo, ainda que se desconsiderasse o viés da
chicana normativa, concatenada para o fim de manter a
requerente na interinidade do 1º Ofício de Sidrolândia, ao
mesmo tempo que o marido titulariza outra serventia, a
manutenção desta realidade, que persiste desde maio de 2014,
vulnera a regra do concurso público consagrada no art. 236 da
CF/88, o que não pode ser permitido por este Conselho:
(...)
Em suma, todas estas circunstâncias, se não caracterizam a
literalidade da prática de nepotismo, apontam, por outro lado,
para a agressão ostensiva a valores éticos, morais e de
impessoalidade. Não soa, então, como razoável a manutenção
da requerente como interina na serventia em questão.
Sendo assim, do ponto de vista ético e moral, e tendo em vista
que o serviço público delegado não pode ficar à mercê de
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interesses econômicos e particulares de familiares, considero
que a situação concreta implica flagrante violação dos
princípios da moralidade e da impessoalidade, aos quais estão
submetidos todos os agentes públicos - não obstante, seja a
requerente a substitua mais antiga do 1º Ofício da Comarca de
Sidrolândia. A hermenêutica e aplicação da lei, nestes casos, não
pode transcender princípios constitucionais.
 

Contudo, considerando que no presente caso a designação da
requerente ocorreu em virtude do falecimento do agente delegado,
então seu marido, sendo ela a substituta mais antiga na serventia e
não se vislumbrando circunstâncias outras de que se possam
cogitar manobras ou chicanas (p.ex. renúncia logo após a abertura
do concurso, impossibilitando a serventia venha a ser oferecida no
certame) que venham atentar contra os princípios da moralidade,
eticidade e impessoalidade, ao menos nessa fase de cognição
sumária, verifica-se a presença da plausibilidade do direito
invocado para o deferimento da medida liminar.

De outro lado, do periculum in mora encontra-se consubstanciado
na mera possibilidade de designação de preposto diverso para
responder pelas serventias declaradas vagas, considerando o não
referendo pelo Conselho da Magistratura do Estado do Paraná
Portaria nº 19/2016 que designou a requerente para responder pelo
Serviço de Notas e de Protesto de Títulos da sede da Comarca de
São Mateus do Sul/PR e pelo Serviço Distrital de Antônio
Olinto/PR.   

Diante de todo o exposto, defiro, ad referendum do Plenário, o
pedido de concessão de medida liminar, para suspender os
efeitos do acórdão proferido pelo Conselho da Magistratura do
Estado do Paraná, que não referendou a portaria de designação da
requerente, Sra. Romilda Terezinha Zane�i Schramm, para
responder pelo Serviço de Notas e de Protesto de Títulos da sede
da Comarca de São Mateus do Sul/PR e pelo Serviço Distrital de
Antônio Olinto/PR, e, por consequência, determinar sua
manutenção na substituição das aludidas serventias extrajudiciais,
até final julgamento do presente PCA.

Intime-se o Tribunal requerido da presente decisão e para que
preste informações no prazo de 15 (quinze) dias.”

 

Do exposto, voto pela ratificação da aludida medida liminar, pelos
próprios fundamentos nela constantes.

Brasília/DF, data registrada em sistema.
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BRUNO RONCHETTI DE CASTRO

Conselheiro Relator

 

 

Brasília, 2017-08-02. 

 

 


