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19/08/2014 PRIMEIRA TURMA

MANDADO DE SEGURANÇA 29.192 DISTRITO FEDERAL

RELATOR : MIN. DIAS TOFFOLI

IMPTE.(S) :MARIA AMELIA MARTINS ARAUJO DE AREA 
LEAO 

ADV.(A/S) :DÉLIO LINS E SILVA 
IMPDO.(A/S) :CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA 
ADV.(A/S) :ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO 
LIT.PAS.(A/S) :UNIÃO 
PROC.(A/S)(ES) :ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO 

EMENTA:

Direito  Constitucional.  Serventia  extrajudicial.  Provimento 
originário sem prévia aprovação em concurso público.  Submissão da 
remuneração  do  responsável  interino  pela  serventia  extrajudicial  ao 
teto constitucional. Ordem denegada. 

1. Autoaplicabilidade do art. 236, § 3º, da CF/88. 
2.  Após  a  promulgação  da  Constituição  Federal  de  1988,  é 

inconstitucional o acesso aos serviços notarial e de registro sem prévia 
aprovação em concurso público. 

3. O titular interino não atua como delegado do serviço notarial e de 
registro porque não preenche os requisitos para tanto. Age, em verdade, 
como preposto do Poder Público e, nessa condição, deve submeter-se aos 
limites  remuneratórios  previstos  para  os  agentes  estatais,  não  se  lhe 
aplicando o regime remuneratório previsto para os delegados do serviço 
público extrajudicial (art. 28 da Lei nº 8.935/94). 

4. Ordem denegada. 
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da 
Primeira  Turma  do  Supremo  Tribunal  Federal,  sob  a  Presidência  do 
Senhor Ministro Marco Aurélio, na conformidade da ata do julgamento e 
das  notas  taquigráficas,  preliminarmente,  em  indeferir  a  questão  de 
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ordem.  Acordam,  ainda,  os  Ministros,  por  unanimidade  de  votos,  em 
indeferir a ordem e cassar a liminar anteriormente deferida, nos termos 
do voto do relator.

Brasília, 19 de agosto de 2014.

MINISTRO DIAS TOFFOLI
Relator
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Voto s/ Questão de Ordem

19/08/2014 PRIMEIRA TURMA

MANDADO DE SEGURANÇA 29.192 DISTRITO FEDERAL

VOTO S/ QUESTÃO DE ORDEM

O  SENHOR  MINISTRO  LUÍS  ROBERTO  BARROSO  - Por 
analogia  à  disciplina  atual  da  repercussão  geral,  ele  pede  para  entrar 
como amicus curiae porque vai repercutir no processo dele?

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR):
E porque também é impetrante.  Mas ele já é impetrante lá.
O  SENHOR  MINISTRO  LUÍS  ROBERTO  BARROSO  - Eu 

entendo. Só que, evidentemente, a Turma vai firmar uma posição que vai, 
de certa forma, nos autovincular.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR):
Ah, então eu tenho que esperar o Ministro Gilmar Mendes liberar o 

processo dele e segurar o meu.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Não, mas 

eu acho que não.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Mas é Mandado de Segurança 

aqui.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR):
Eu não sabia disso, é bom saber.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Eu apenas 

estou fazendo uma reflexão sobre uma questão que eu acho relevante.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR):
Veja que o art. 24 diz que se aplica o art. 46 ao art. 49.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Não,  eu 

não estou raciocinando como uma questão processual.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR):
É o litisconsórcio, só o litisconsórcio.
O  SENHOR  MINISTRO  LUÍS  ROBERTO  BARROSO  - Estou 

raciocinando como uma questão do que eu acho que é certo, bom e justo. 
Mas  não  é  repercussão  geral,  e  eu  de  fato  acho  que  a  intervenção  é 
excepcional  e  sobretudo   poderia  -  como disse  o  Ministro  Luiz  Fux  - 
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comprometer  a  celeridade  do  mandado  de  segurança.  De  modo  que, 
embora achando que em certos casos a parte pode ter boas razões,  eu 
acho que não seria positivo, até porque, mesmo não ingressando como 
amicus curiae - eu mesmo, como advogado, fiz isso mais de uma vez -, a 
parte pode sempre apresentar suas razões sob forma de memorial, por ter 
interesse. Independentemente de ser admitida formalmente, a parte pode 
fazer chegar ao Relator as suas razões. 

De  modo  que,  em  face  dessas  considerações,  eu  estou 
acompanhando também.
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O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  (PRESIDENTE)  –  A 
regência do tema se faz de forma especial, considerada a lei alusiva ao 
mandado  de  segurança.  Consoante  ressaltou  o  ministro  Dias  Toffoli, 
relator, o artigo específico que sinaliza a aplicação subsidiária do Código 
de Processo Civil não remete – o silêncio é eloquente – ao artigo que versa 
a  assistência  por  terceiro.  O  rito  é  realmente  especial.  Quase  sempre, 
quando se tem a participação do denominado "amigo da corte" – que já 
disse  no Plenário que não é amigo,  mas inimigo,  porque nos dá mais 
trabalho  –  há  defesa  de  interesses  subjetivos,  conforme conversava  há 
pouco com o Subprocurador que nos assiste, doutor Odim.
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Relatório

19/08/2014 PRIMEIRA TURMA

MANDADO DE SEGURANÇA 29.192 DISTRITO FEDERAL

RELATOR : MIN. DIAS TOFFOLI

IMPTE.(S) :MARIA AMELIA MARTINS ARAUJO DE AREA 
LEAO 

ADV.(A/S) :DÉLIO LINS E SILVA 
IMPDO.(A/S) :CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA 
ADV.(A/S) :ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO 
LIT.PAS.(A/S) :UNIÃO 
PROC.(A/S)(ES) :ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO 

RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR): 
Cuida-se  de  mandado  de  segurança,  com  pedido  de  liminar, 

impetrado por  MARIA AMELIA MARTINS ARAUJO DE AREA LEAO, em face 
do CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA, com o objetivo de anular decisão 
administrativa  que  declarou  a  ilegalidade  do  ato  de  delegação  de 
serventia extrajudicial à impetrante, determinando a vacância da função. 

Utilizo os argumentos fáticos-jurídicos sintetizados no relatório de 
17/12/10:

“A petição inicial  descreve o seguinte concerto fático da 
lide:

’Dá-se a presente impetração contra decisão de s. exa. 
o Corregedor Nacional de Justiça que incluiu a Serventia 
do  Cartório  do  6º  Ofício  de  Notas  de  Teresina-PI,  na 
Relação definitiva de Vacância, com base na Resolução nº 
80 do CNJ, bem como praticou atos desta decorrentes. 

A Impetrante, pela Portaria nº 49/78 de 22 de maio de 
1978,  do Diretor  do Fórum de Teresina-PI,  foi  nomeada 
Escrevente Compromissada  do Cartório  do 6º  Ofício  de 
Notas  de  Teresina,  tendo,  ao  assumir  as  respectivas 
funções  cartorárias  sido  designada  pela  Titular  da 
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Serventia  para  ser  sua  Substituta,  como  faz  prova  o 
incluso documento firmado pelo Desembargador Manoel 
Belizário dos Santos. 

Durante  23  anos  a  Impetrante,  como  Escrevente 
Compromissada e Tabeliã  Substituta praticou os atos de 
serventuária do referido Cartório do 6º Oficio de Notas, 
adquirindo  dessa  forma  direito  líquido  e  certo  a  sua 
efetivação  no  cargo  de  Titular  da  aludida  serventia 
quando de sua vacância, pois em 31 de dezembro de 1983 
já contava com mais de 05 anos como Tabeliã Substituta. 

Em 22 de janeiro de 2002, pela Portaria nº 064/02, do 
Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, a Impetrante foi 
efetivada  no  cargo  de  Tabelião  Público  no  mencionado 
Cartório. 

A vacância do Cartório do 6º Oficio de Notas e sua 
inclusão na Relação de Vacância decorre da anulação da 
Efetivação da Recorrente no respectivo cargo (art.  1º  da 
Resolução nº 80/09 do CNJ).

Com  observância  das  normas  procedimentais,  a 
Impetrante ofereceu impugnação à inclusão da Serventia 
de  que  é  titular  na  denominada  Lista  Provisória  de 
Vacância,  o  que restou rejeitada  em  12/07/2010  (data  de 
publicação),  por  decisão-padrão  do  próprio  Corregedor 
Nacional de Justiça, ora Impetrado. 

Ato  contínuo,  a  Impetrante  interpôs  Recurso  no 
âmbito  do  próprio  CNJ,  ao  qual  ordinariamente  não  é 
prevista  a  atribuição de  efeito  suspensivo,  revelando-se, 
assim, tempestivo e cabível a impetração deste Mandado 
de  Segurança,  nos  termos  dos  arts.  5º  e  23  da  Lei  nº 
12.016/2009.’

Os fundamentos jurídicos da impetração podem ser assim 
resumidos:

a) a Resolução CNJ no 80 determinou fosse instaurando 
procedimento  de  vacância  das  serventias  extrajudiciais 
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ocupadas sem prévio concurso público, determinando que seus 
atuais  exercentes passassem à condição de titulares interinos, 
de  caráter  precário,  até  que  fossem  substituídos  pelos 
aprovados em certames específicos;

b) ‘no dia 12 de julho de 2010 publicou-se no Diário da Justiça a  
decisão da Autoridade Coatora que, ao ensejo de dar cumprimento ao  
art.  2º da Resolução nº 80 do CNJ,  deu publicidade ‘…às decisões  
relativas à condição de provimento de cada serviço extrajudicial  do  
País e que esteja devidamente cadastrado nos sistemas do Conselho  
Nacional de Justiça’’;

c)   o  conteúdo  decisório  do  ato  coator  extrai-se  da 
literalidade do excerto abaixo reproduzido:

‘6.  O 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,  inclusive  a  renda  obtida  com  o  serviço, 
pertencem ao Poder Público (à sociedade brasileira).

6.1  O  interino  responsável  pelos  trabalhos  da 
serventia que não está classificada dentre as regularmente 
providas (interino que não se confunde com o notário ou 
com o registrador que recebe delegação estatal e que não é 
servidor  público,  cf.  ADI  2602-MG)  é  um  preposto  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 seja efetivada.

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,  mas 
compatível  com  os  limites  estabelecidos  para  a 
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administração  pública  em  geral,  já  que  atua  como 
preposto do Estado.

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

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),  a  título  de 
despesa  ordinária  para  a  continuidade  da  prestação  do 
serviço;

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

6.6. A partir da publicação desta decisão, a diferença  
entre as receitas e as despesas deverá ser recolhida, até o  
dia  dez  de  cada  mês,  aos  cofres  públicos,  sob  a  
classificação Receitas do Serviço Público Judiciário, ou a  
fundo legalmente instituído para tal fim (art. 98, § 2º, da  
CF, c.c. o art. 9º da Lei n.4.320/1964)’

d) é ilegal e inconstitucional a restrição do recebimento de 
emolumentos e outras vantagens econômicas dos titulares das 
serventias, além de ser impossível, por mero ato administrativo, 
alterar o  status da impetrante,  sem prévio procedimento com 
ampla defesa e contraditório;

e)  a  extinção  de  delegações  só  pode  ocorrer  nos  casos 
previstos no artigo 39 c/c artigo 35,    Lei nº 8.935/1994; 

f) os itens os itens 6.1 a 6.3 e 6.6 da decisão ‘extrapolam até  
mesmo ao próprio conteúdo da Resolução nº 80 do próprio CNJ – que  
não previa a aludida limitação remuneratória –, que cria uma nova  
espécie de agentes públicos que pretende que sejam encartados no teto  
remuneratório fixado pelo art. 37, XI, da Constituição da República,  
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que prevê a reversão de serviço extrajudicial ao Poder Público, o que  
nem ao menos foi concebido pela Constituição da República;  e que,  
finalmente,  determinam o  recolhimento  em favor  do  próprio  Poder  
Judiciário  do  superávit  decorrente  da  prestação  do  serviço  público  
extrajudicial.’;

g)  a natureza do serviço notarial e registral é privada e, ao 
se aplicar a decisão, na prática, está-se a estatizar as serventias;

h) ao caso dever-se-ia aplicar o artigo 54 da Lei nº 9.754/99.
Requereu-se liminar para os fins de  ‘suspender os efeitos os  

itens 6.1 a 6.3 e 6.6 da decisão do Corregedor Nacional de Justiça,  
publicada no Diário de Justiça do dia 12 de julho de 2010, em relação  
à Impetrante que atua na titularidade da Serventia do Cartório do 6º  
Ofício  de  Notas  de  Teresina-PI,  até  o  julgamento  final  deste  writ.  
Alternativamente,  com  fundamento  no  Poder  Geral  de  Cautela,  
requer-se  que  seja  permitido  que  o  superávit  seja  depositado  pela  
Impetrante em conta vinculada ao presente feito, o que nenhum perigo  
provocará à Fazenda Pública.’

No mérito, que seja concedida a segurança, confirmando-
se os pedidos liminares.”

A medida liminar foi parcialmente deferida, sem prejuízo de ulterior 
reexame, “para afastar a eficácia do ato coator, no que se refere à restrição 
de valores repassados à autora, tendo-se por teto remuneratório aqueles 
aplicados pela Constituição aos servidores públicos”.

Contra essa decisão a impetrante opôs embargos de declaração e a 
União interpôs agravo regimental, tendo sido apresentadas contrarrazões 
pela agravada. Em 5/10/10, não conheci dos embargos, tendo em vista a 
ausência de pressupostos recursais. 

O impetrado apresentou informações. 
Pronunciou-se  a  douta  Procuradoria-Geral  da  República  pela 

denegação da ordem, reportando-se ao opinativo do MS nº 29.821/DF. 
Indeferido  monocraticamente  o  mandamus,  dei  provimento  ao 

agravo regimental para facultar às partes a oportunidade de sustentação 
oral,  levando  o  julgamento  do  mérito  ao  debate  do  colegiado  desta 
Suprema Corte.
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A  ASSOCIAÇÃO DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES DO BRASIL 
(ANOREG/BR), por meio da Petição nº 4742/2014, requereu seu ingresso no 
feito, na qualidade de amica curiae.

Alega que 

“os  itens  6.1  a  6.3  e  6.6  da  decisão  do  CORREGEDOR 
NACIONAL  DE  JUSTIÇA,  publicada  no  dia  12/7/2010,  que 
determinou a aplicação do ‘teto remuneratório’ aos substitutos 
que  respondem  interinamente  pelas  serventias  extrajudiciais 
consideradas vagas, já está sendo discutida por meio de ações 
coletivas ajuizadas pelas associações de classe regional, em que 
se  defendem os  direitos  individuais  e  homogêneos  dos  seus 
associados.

(...)
Outrossim  a  ASSOCIAÇÃO DOS NOTÁRIOS E 

REGISTRADORES DO BRASIL –  ANOREG/BR impetrou  o 
Mandado de segurança coletivo 29.039, sob a relatoria do Min. 
GILMAR  MENDES,  contra  ‘(...)  os  itens  6.1  a  6.3  e  6.6  da 
decisão do Corregedor Nacional de Justiça, publicada no Diário 
de justiça do dia 12 de julho de 2010 (...)’ (docs. 8 e 9)” (grifei).

Sustenta  que  o  seu  ingresso  no  feito  justifica-se  “por  amor  à 
economia processual”, bem como em razão de a matéria em debate nos 
presentes autos “extrapola[r] os limites individuais da lide”.

É o relatório.
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Voto - MIN. DIAS TOFFOLI

19/08/2014 PRIMEIRA TURMA

MANDADO DE SEGURANÇA 29.192 DISTRITO FEDERAL

VOTO

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR): 

I- INGRESSO DA ANOREG/BR NA LIDE COMO   AMICA CURIAE  
Em questão de ordem, analiso o pedido formulado pela ANOREG/BR 

de ingresso na lide como amica curiae.
Prescreve o art. 24 da Lei nº 12.016/09:

“Aplicam-se ao mandado de segurança os arts. 46 a 49 da 
Lei  no 5.869,  de 11 de janeiro de 1973 -  Código de Processo 
Civil.”

Os artigos  do  CPC referidos  na  norma acima  transcrita  dispõem 
acerca do instituto do litisconsórcio, excluindo-se as normas atinentes ao 
instituto da assistência na via do mandamus.

A jurisprudência desta  Suprema Corte  é  reiterada no sentido “da 
impossibilidade  de  intervenção  de  terceiro  interessado  em  mandado 
de segurança, tendo em vista o caráter subjetivo da via mandamental” 
(RE  nº  575.093/SP-AgR,  Relator  o  Ministro  Marco  Aurélio,  Tribunal 
Pleno, DJe de 11/2/11).

Vide precedentes:

“MANDADO  DE  SEGURANÇA  –  ASSISTÊNCIA  – 
IMPROPRIEDADE. Impetrado mandado de segurança coletivo, 
descabe admitir, como terceiros interessados, os substituídos” 
(MS  nº  26.794/MS-AgR,  Relator  o  Ministro  Marco  Aurélio, 
Tribunal Pleno, DJe de 1º/8/13).

“Segundo  agravo  regimental  no  agravo  regimental  no 
agravo de instrumento. Pedido incidental de ingresso no feito, 
na condição de assistente de uma das partes. Impossibilidade, 
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nos termos da pacífica jurisprudência da Corte acerca do tema. 
1. Em recurso extraordinário em mandado de segurança, não se 
admite  o  ingresso  de  terceiros  no  processo  na  condição  de 
assistentes simples de uma das partes. 2. Matéria já pacificada 
no âmbito da Corte, pouco importando a natureza da demanda, 
ou  mesmo  de  quem  postula  o  ingresso  no  feito.  3.  Agravo 
regimental não provido” (AI nº 507.988/GO-AgR-AgR-segundo, 
de minha relatoria, Primeira turma, DJe de 6/6/13).

O  entendimento  no  sentido  de  se  “restringi[r]  a  intervenção  de 
terceiros, no procedimento do ‘writ’, ao instituto do litisconsórcio” (RE nº 
111.778/SP, Relator o Ministro Célio Borja, RTJ 123/722) foi firmado ainda 
sob a égide da Lei nº 1.533/51. Nesse sentido:

“AGRAVO  REGIMENTAL.  SUSPENSÃO  DE 
SEGURANÇA.  ASSISTÊNCIA.  AMICUS  CURIAE. 
DESCABIMENTO.  1.  Consolidação  da  jurisprudência  do 
Supremo  Tribunal  Federal  no  sentido  de  não  ser  admissível 
assistência em mandado de segurança, porquanto o art. 19 da 
Lei  1.533/51,  na  redação  dada  pela  Lei  6.071/74,  restringiu  a 
intervenção de terceiros no procedimento do writ ao instituto 
do litisconsórcio. 2. Descabimento de assistência em suspensão 
de segurança, que é apenas uma medida de contracautela, sob 
pena de desvirtuamento do arcabouço normativo que disciplina 
e  norteia  o  instituto  da  suspensão  (Leis  4.348/64,  8.437/92  e 
9.494/97). 3. Pedido de participação em suspensão na qualidade 
de amicus curiae que não foi objeto da decisão ora agravada, 
além  de  ser  manifestamente  incabível.  4.  Agravo  regimental 
improvido” (SS nº 3.273/RJ-AgR-segundo, Relatora a Ministra 
Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe de 20/6/08).

“MANDADO  DE  SEGURANÇA  -  PETIÇÃO  INICIAL 
DESACOMPANHADA DOS  DOCUMENTOS  NECESSÁRIOS 
À  COMPROVAÇÃO  LIMINAR  DOS  FATOS  ALEGADOS  - 
INDISPENSABILIDADE  DE  PROVA  PRÉ-CONSTITUÍDA  - 
CONCEITO  DE  DIREITO  LÍQUIDO  E  CERTO  -  FATOS 
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INCONTROVERSOS  E  INCONTESTÁVEIS  -  PRETENDIDA 
INTERVENÇÃO  DE  TERCEIRO,  NA  CONDIÇÃO  DE 
‘AMICUS  CURIAE’,  NO  PROCESSO  MANDAMENTAL  - 
INADMISSIBILIDADE  -  RECURSOS  DE  AGRAVO 
IMPROVIDOS.  -  Refoge,  aos  estreitos  limites  da  ação 
mandamental,  o  exame  de  fatos  despojados  da  necessária 
liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do 
processo  de  mandado  de  segurança,  de  fase  incidental  de 
dilação probatória. Precedentes. - A noção de direito líquido e 
certo ajusta-se, em seu específico sentido jurídico-processual, ao 
conceito  de  situação  decorrente  de  fato  incontestável  e 
inequívoco,  suscetível  de  imediata  demonstração  mediante 
prova  literal  pré-constituída.  Precedentes.  -  Não  se  revela 
juridicamente possível a invocação da Lei nº 9.868/99 (art. 7º, § 
2º)  para  justificar  o  ingresso  de  terceiro  interessado,  em 
mandado de segurança, na condição de ‘amicus curiae’. É que a 
Lei  nº  9.868/99  -  por  referir-se  a  processos  de  índole 
eminentemente objetiva, como o são os processos de controle 
normativo abstrato (RTJ 113/22 - RTJ 131/1001 - RTJ 136/467 - 
RTJ 164/506-507, v.g.) - não se aplica aos processos de caráter 
meramente subjetivo, como o processo mandamental. - Não se 
revela  admissível  a  intervenção  voluntária  de  terceiro,  ‘ad 
coadjuvandum’,  na  condição  de  assistente,  no  processo  de 
mandado  de  segurança.  Doutrina.  Precedente”  (MS  nº 
26.552/DF-AgR-AgR,  Relator  o  Ministro  Celso  de  Mello, 
Tribunal Pleno, DJe de 16/10/09, grifei).

“1.  INTERVENÇÃO  DE  TERCEIRO.  Assistência. 
Mandado  de  segurança.  Inadmissibilidade.  Preliminar 
acolhida.  Inteligência  do  art.  19  da  Lei  nº  1.533/51.  Não  se 
admite assistência em processo de mandado de segurança. 2. 
LEGITIMIDADE  PARA  A  CAUSA.  Passiva.  Caracterização. 
Mandado  de  segurança.  Impetração  preventiva  contra 
nomeação  de  juiz  de  Tribunal  Regional  do  Trabalho.  Ato 
administrativo  complexo.  Presidente  da  República. 
Litisconsorte  passivo  necessário.  Competência  do  STF. 
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Preliminar rejeitada. Aplicação dos arts.  46, I,  e 47,  caput,  do 
CPC, e do art. 102, I, "d", da CF. O Presidente da República é 
litisconsorte  passivo  necessário  em  mandado  de  segurança 
contra  nomeação  de  juiz  de  Tribunal  Regional  do  Trabalho, 
sendo a causa de competência do Supremo Tribunal Federal. 3. 
MANDADO  DE  SEGURANÇA.  Caráter  preventivo. 
Impetração  contra  iminente  nomeação  de  juiz  para  Tribunal 
Regional  do  Trabalho.  Ato  administrativo  complexo.  Decreto 
ainda não assinado pelo Presidente da República. Decadência 
não  consumada.  Preliminar  repelida.  Em  se  tratando  de 
mandado de segurança preventivo contra iminente nomeação 
de  juiz  para  Tribunal  Regional  do  Trabalho,  que  é  ato 
administrativo  complexo,  cuja  perfeição  se  dá  apenas  com o 
decreto  do  Presidente  da  República,  só  com  a  edição  desse 
principia a correr  o  prazo de decadência para impetração.  4. 
MAGISTRADO.  Promoção  por  merecimento.  Vaga  única  em 
Tribunal Regional Federal. Lista tríplice. Composição. Escolha 
entre  três  únicos  juízes  que  cumprem  todos  os  requisitos 
constitucionais. Indicação de dois outros que não pertencem à 
primeira  quinta  parte  da  lista  de  antiguidade.  Recomposição 
dessa  quinta  parte  na votação do segundo e  terceiro  nomes. 
Inadmissibilidade.  Não  ocorrência  de  recusa,  nem  de 
impossibilidade  do  exercício  do  poder  de  escolha.  Ofensa  a 
direito  líquido  e  certo  de  juiz  remanescente  da  primeira 
votação. Nulidade parcial da lista encaminhada ao Presidente 
da  República.  Mandado  de  segurança  concedido,  em  parte, 
para decretá-la. Inteligência do art. 93, II, ’b’ e "d", da CF, e da 
interpretação fixada na ADI nº 581-DF. Ofende direito líquido e 
certo de magistrado que, sendo um dos três únicos juízes com 
plenas  condições  constitucionais  de  promoção  por 
merecimento, é preterido, sem recusa em procedimento próprio 
e  específico,  por  outros  dois  que  não  pertencem  à  primeira 
quinta  parte  da  lista  de  antiguidade,  na  composição de  lista 
tríplice  para  o  preenchimento  de  uma  única  vaga”  (MS  nº 
24.414/DF, Relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ 
de 21/11/03, grifei).
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No  caso,  cuida-se  de  mandado  de  segurança  individual, 
restringindo-se  a  decisão  proferida  neste  processo  às  partes  que 
compõem a relação processual, a qual não atingirá a esfera jurídica dos 
demais interinos na função de notários ou registradores eventualmente 
substituídos  pela  ANOREG/BR no  MS  nº  29.039/DF,  impetrado  pela 
entidade nesta Suprema Corte.

Dispõe o § 1º do art. 22 da Lei nº 12.016/09:

“O  mandado  de  segurança  coletivo  não  induz 
litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa 
julgada não beneficiarão o impetrante a título individual se 
não requerer a desistência de seu mandado de segurança no 
prazo de 30 (trinta)  dias a  contar da ciência comprovada da 
impetração da segurança coletiva.”

O MS nº 29.039/DF é da relatoria do Ministro  Gilmar Mendes. As 
razões  que  a  ANOREG/BR pretenda  sustentar  para  defender  eventual 
direito  de  seus  substituídos  devem  ser  apresentadas  perante  o  juiz 
natural de seu processo, o qual é competente para delas conhecer.

Não é lícito ou mesmo razoável se admitir a intervenção pretendida, 
a qual se apresenta como um subterfúgio para antecipar o julgamento do 
MS nº 29.039/DF, bem como para alterar a competência jurisdicional não 
apenas  do  juízo  monocrático,  mas  do  colegiado.  Isso  porque,  após  a 
alteração  do  regimento  interno  do  STF,  os  mandados  de  segurança 
impetrados contra atos do CNJ serão levados às Turmas para julgamento 
colegiado. Note-se que o colegiado competente para conhecer das razões 
a serem apresentadas pela ANOREG/BR e julgá-las é a Segunda Turma do 
STF, a qual o Ministro Gilmar Mendes integra.

Ante o exposto, voto pelo indeferimento do pedido de ingresso da 
ANOREG/BR no presente mandamus.

II- O OBJETO DO PRESENTE    MANDAMUS  
O entendimento desta Suprema Corte firmou-se no sentido de ser 
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imprescindível a observância da regra da prévia aprovação em concurso 
público para “o ingresso originário no serviço estatal ou o provimento em 
cargos administrativos diversos daqueles para os quais o servidor público 
foi  admitido”  (ADI  nº  1.350/RO,  Rel.  Min.  Celso  de  Mello,  Tribunal 
Pleno, DJ de 1º/12/06).

O  STF  possui  jurisprudência  pacífica  no  sentido  da 
autoaplicabilidade  do  art.  236,  §  3º,  da  CF/88  e,  por  conseguinte,  da 
inconstitucionalidade,  após  a  promulgação  da  Constituição  Federal  de 
1988, do acesso a serviços notariais e de registro sem prévia aprovação em 
concurso público.

No caso dos autos,  MARIA AMELIA MARTINS ARAUJO DE AREA LEAO 
afirma  ter  atuado  por  23  (vinte  e  três)  anos  como  “Escrevente 
Compromissada e Tabeliã Substituta”, vindo a titularizar a serventia em 
22/1/02, por meio da Portaria nº 064/02, do Tribunal de Justiça do Estado 
do Piauí.

 É inegável, portanto, que a delegação da titularidade da serventia 
judicial à impetrante ocorreu após a vigência da Constituição Federal de 
1988 e, portanto, em desrespeito à regra prescrita no art. 236, § 3º.

Destaco precedente em que o STF declarou inconstitucionais normas 
estaduais que asseguravam a efetivação no cargo de titular de serventias 
extrajudiciais a substitutos não submetidos a concurso público específico 
para o cargo. Vide precedentes:

“1. Por não implicar criação, extinção ou transformação de 
cargos, não e inconstitucional o paragrafo único do art. 13 do 
ADCT de Rondônia. 2. Por preterição de exigência de licitação, 
são incompatíveis, com o art. 175 da Constituição Federal, o art. 
32, e seu paragrafo único, daquele mesmo ADCT estadual. 3. 
Por tornar privado o exercício de serventias, sem observância 
do  requisito  temporal  do  art.  32  do  ADCT  da  Republica  e 
investir  serventuários  independentemente,  de  concurso 
público, na titularidade de cartórios (art. 236, paragrafo 3., da 
CF), e inconstitucional o art. 266 da Constituição de Rondônia. 
4. Por ser decorrência da competência assegurada nos artigos 
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127, paragrafo 3. e 168 da Constituição Federal, não e com esta 
incompatível  o  art.  98  ("caput")  da  Carta  de  Rondônia,  que 
tornou explicita a autonomia financeira do Ministério Público. 
5.  Por se conter na iniciativa para a criação de cargos,  não e 
inconstitucional  o  inciso  I  do  mesmo  art.  98,  que  tornou 
explicita  a  competência  do  Ministério  Público  para  propor  a 
fixação  de  vencimentos”  (ADI  nº  126/RO,  Relator  o  Ministro 
Octavio Gallotti, Tribunal Pleno, DJ de 5/6/92).

“AÇÃO  DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE. 
ARTS. 33 E 34 DO ADCT DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO 
DO  ESPÍRITO  SANTO.  SERVIÇOS  NOTARIAIS  E  DE 
REGISTRO.  DIREITO  À  ESTATIZAÇÃO.  TITULARIDADE 
ASSEGURADA AOS ATUAIS SUBSTITUTOS, DESDE QUE 
CONTEM CINCO ANOS DE EXERCÍCIO NESSA CONDIÇÃO 
E NA MESMA SERVENTIA, NA DATA DA PROMULGAÇÃO 
DA  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.  VULNERAÇÃO  DO 
DISPOSTO NO ART. 236, ’CAPUT’, § 3º DA CF, E NO ART. 32 
DO ADCT-CF/88. 1. Ofende o preceito do § 3º do art. 236 da 
Constituição Federal o disposto no art. 33 da Constituição do 
Estado do Espírito Santo, que assegura aos substitutos o direito 
de ascender à titularidade dos serviços notariais e de registro, 
independentemente  de  concurso  público  de  provas  e  títulos, 
desde que contem cinco anos de exercício nessa condição e na 
mesma serventia, na data da promulgação da Carta Federal. 2. 
Art. 34 da Constituição do Estado do Espírito Santo. Estatização 
dos Cartórios de Notas e Registro Civil.  Faculdade conferida 
aos atuais titulares. Contrariedade ao art. 236, ’caput’ da Carta 
Federal que prescreve serem os serviços notariais e de registro 
exercidos  em  caráter  privado.  Ação  Direta  de 
Inconstitucionalidade  julgada  procedente”  (ADI  nº  417/ES, 
Relator  do  Ministro  Maurício  Corrêa,  Tribunal  Pleno,  DJ  de 
8/5/98).

“CONSTITUCIONAL.  ADMINISTRATIVO.  LEI 
ESTADUAL  QUE  ESTABELECE  NORMAS  PARA  A 
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REALIZAÇÃO  DO  CONCURSO  DE  REMOÇÃO  DAS 
ATIVIDADES NOTARIAIS E DE REGISTRO. DISPOSITIVO 
QUE  ASSEGURA  AO  TÉCNICO  JUDICIÁRIO 
JURAMENTADO  O  DIREITO  DE  PROMOÇÃO  À 
TITULARIDADE  DA  MESMA  SERVENTIA  E  DÁ 
PREFERÊNCIA,  PARA  O  PREENCHIMENTO  DE  VAGAS, 
EM  QUALQUER  CONCURSO  AOS  SUBSTITUTOS  E 
RESPONSÁVEIS  PELOS  EXPEDIENTES  DAS 
RESPECTIVAS SERVENTIAS. OFENSA AOS ARTS. 37, II E 
236, § 3º DA CF. INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 
5º;  10  §  2º  E  12  DA LEI  2.891/98  DO ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO. PRECEDENTES. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE” 
(ADI nº  1.855/RJ,  Relator  o  Ministro  Nelson Jobim,  Tribunal 
Pleno, DJ de 19/12/02).

“Ação direta de inconstitucionalidade.  Lei  nº  13.724/00, 
do  Estado de  Minas  Gerais,  que  estabelece  requisitos  para 
que notários e registradores possam obter delegações efetivas 
no cargo sem concurso público - Ofensa ao disposto no art. 
236, § 3º da CF. Precedentes: ADIns nºs 363-1/DF, 690-8/GO, 552-
9/RJ e 417-4/ES.  Liminar deferida com efeitos  ‘ex tunc’ para 
suspender  os  efeitos  da  referida  norma  legal”  (ADI  nº 
2.379/MG-MC, Relator a Ministra Ellen Gracie, Tribunal Pleno, 
DJ de 13/12/02).

Vide precedente  do  Plenário  desta  Suprema Corte  no  sentido  da 
obrigatoriedade de observância à regra da prévia aprovação em concurso 
público no caso de acesso inicial ao serviço notarial e de registro:

“Agravo regimental em mandado de segurança. Serventia 
extrajudicial. Provimento originário sem prévia aprovação em 
concurso  público.  Agravo  regimental  não  provido.  1.  O  STF 
possui jurisprudência pacífica no sentido da autoaplicabilidade 
do  art.  236,  §  3º,  da  CF/88.  2.  Após  a  promulgação  da 
Constituição Federal  de  1988,  é  inconstitucional  o  acesso  aos 
serviços  notarial  e  de  registro  sem  prévia  aprovação  em 
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concurso público. 3.  Agravo regimental  não provido” (MS nº 
29.471/DF-AgR,  de  minha  relatoria,  Tribunal  Pleno,  DJe  de 
18/2/14).

Conclui-se, portanto, que não subsiste o direito alegado na inicial, 
pois impossível atribuir-se legitimidade a qualquer acesso à função de 
titular  de  serventia  extrajudicial  sem  prévia  aprovação  em  concurso 
público após a promulgação da Constituição Federal de 1988, sob pena de 
se  transpor  a  ordem constitucional  e  de  se  caminhar  de  encontro  aos 
ditames  preconizados  pelo  Estado  Democrático  de  Direito.  É  o  que  a 
doutrina reconhece, quando aduz que

“(...)  o  servidor  não-estável  não  é  protegido  pelos 
Estatutos dos Servidores Públicos Civis,  não se estendendo a 
ele,  por  conseguinte,  os  direitos  previstos  na  lei  estatutária. 
Significa dizer que, nessa situação, o servidor de fato não pode 
requerer contagem do tempo de serviço público, estabilidade, 
progresso  funcional,  licenças  especiais,  licença-prêmio, 
aposentadoria paga pelos cofres públicos etc.  Nem pretender 
que  o  tempo  de  trabalho  prestado  à  Administração  Pública 
conte  como título,  quando se  submeter  a  concurso  público  - 
direito só facultado aos estáveis, nos termos do art. 19, § 1.º, do 
ADCT”  (ALBUQUERQUE,  Rogério  Bonnassis  de. 
Antijuridicidade da situação do servidor não-concursado e não 
alcançado pela estabilidade do art. 19 ADCT. Revista de Direito 
Constitucional . v. 7, p. 116, abr.-jun. 1994).

Nesse ponto,  afasto também as alegações de decadência, pois,  em 
situações  de  flagrante  inconstitucionalidade,  não  cabe  invocar  a 
incidência  do  que  dispõe  o  art.  54  da  Lei  9.784/1999,  sob  pena  de 
subversão das determinações insertas na Constituição Federal.

Em especial, para corroborar esse entendimento, vide ementa do MS 
nº 28.279/DF, de relatoria da eminente Ministra Ellen Gracie: 

“MANDADO  DE  SEGURANÇA.  ATIVIDADE 

9 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 6835136.

Supremo Tribunal Federal

MS 29192 / DF 

concurso público. 3.  Agravo regimental  não provido” (MS nº 
29.471/DF-AgR,  de  minha  relatoria,  Tribunal  Pleno,  DJe  de 
18/2/14).

Conclui-se, portanto, que não subsiste o direito alegado na inicial, 
pois impossível atribuir-se legitimidade a qualquer acesso à função de 
titular  de  serventia  extrajudicial  sem  prévia  aprovação  em  concurso 
público após a promulgação da Constituição Federal de 1988, sob pena de 
se  transpor  a  ordem constitucional  e  de  se  caminhar  de  encontro  aos 
ditames  preconizados  pelo  Estado  Democrático  de  Direito.  É  o  que  a 
doutrina reconhece, quando aduz que

“(...)  o  servidor  não-estável  não  é  protegido  pelos 
Estatutos dos Servidores Públicos Civis,  não se estendendo a 
ele,  por  conseguinte,  os  direitos  previstos  na  lei  estatutária. 
Significa dizer que, nessa situação, o servidor de fato não pode 
requerer contagem do tempo de serviço público, estabilidade, 
progresso  funcional,  licenças  especiais,  licença-prêmio, 
aposentadoria paga pelos cofres públicos etc.  Nem pretender 
que  o  tempo  de  trabalho  prestado  à  Administração  Pública 
conte  como título,  quando se  submeter  a  concurso  público  - 
direito só facultado aos estáveis, nos termos do art. 19, § 1.º, do 
ADCT”  (ALBUQUERQUE,  Rogério  Bonnassis  de. 
Antijuridicidade da situação do servidor não-concursado e não 
alcançado pela estabilidade do art. 19 ADCT. Revista de Direito 
Constitucional . v. 7, p. 116, abr.-jun. 1994).

Nesse ponto,  afasto também as alegações de decadência, pois,  em 
situações  de  flagrante  inconstitucionalidade,  não  cabe  invocar  a 
incidência  do  que  dispõe  o  art.  54  da  Lei  9.784/1999,  sob  pena  de 
subversão das determinações insertas na Constituição Federal.

Em especial, para corroborar esse entendimento, vide ementa do MS 
nº 28.279/DF, de relatoria da eminente Ministra Ellen Gracie: 

“MANDADO  DE  SEGURANÇA.  ATIVIDADE 

9 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 6835136.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 20 de 26



Voto - MIN. DIAS TOFFOLI

MS 29192 / DF 

NOTARIAL  E  DE  REGISTRO.  INGRESSO.  CONCURSO 
PÚBLICO.  EXIGÊNCIA.  ARTIGO  236,  PARÁGRAFO  3º,  DA 
CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.  NORMA  AUTO-APLICÁVEL. 
DECADÊNCIA PREVISTA NO ARTIGO 54 DA LEI 9.784/1999. 
INAPLICABILIDADE A SITUAÇÕES INCONSTITUCIONAIS. 
PREVALÊNCIA  DOS  PRINCÍPIOS  REPUBLICANOS  DA 
IGUALDADE, DA MORALIDADE E DA IMPESSOALIDADE. 
SUBSTITUTO EFETIVADO COMO TITULAR DE SERVENTIA 
APÓS  A PROMULGAÇÃO  DA CONSTITUIÇÃO  FEDERAL. 
IMPOSSIBLIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. O art. 236, § 3º, 
da Constituição Federal é norma auto-aplicável. 2. Nos termos 
da Constituição Federal, sempre se fez necessária a submissão a 
concurso  público  para  o  devido  provimento  d  e  serventias 
extrajudiciais eventualmente vagas ou para fins de remoção. 3. 
Rejeição da tese de que somente com a edição da Lei 8.935/1994 
teria  essa  norma  constitucional  se  tornado  auto-aplicável.  4. 
Existência  de  jurisprudência  antiga  e  pacífica  do  Supremo 
Tribunal Federal no sentido da indispensabilidade de concurso 
público  nesses  casos  (Ações  Diretas  de  Inconstitucionalidade 
126/RO,  rel.  Min.  Octavio  Gallotti,  Plenário,  DJ  05.6.1992; 
363/DF, 552/RJ e 690/GO, rel. Min. Sydney Sanches, Plenário, DJ 
03.5.1996  e  25.8.1995;  417/ES,  rel.  Min.  Maurício  Corrêa, 
Plenário, DJ 05.5.1998; 3.978/SC, rel. Min. Eros Grau, Plenário, 
DJe  29.10.2009).  5.  Situações  flagrantemente  inconstitucionais 
como  o  provimento  de  serventia  extrajudicial  sem  a  devida 
submissão  a  concurso  público  não  podem  e  não  devem  ser 
superadas pela simples incidência do que dispõe o art. 54 da Lei 
9.784/1999, sob pena de subversão das determinações insertas 
na  Constituição  Federal.  6.  Existência  de  jurisprudência 
consolidada da Suprema Corte no sentido de que não há direito 
adquirido à efetivação de substituto no cargo vago de titular de 
serventia,  com base  no art.  208 da  Constituição  pretérita,  na 
redação atribuída pela Emenda Constitucional 22/1983, quando 
a vacância da serventia se der já na vigência da Constituição de 
1988  (Recursos  Extraordinários  182.641/SP,  rel.  Min.  Octavio 
Gallotti,  Primeira  Turma,  DJ  15.3.1996;  191.794/RS,  rel.  Min. 
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Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ 06.3.1998; 252.313-AgR/SP, 
rel. Min. Cezar Peluso, Primeira Turma, DJ 02.6.2006; 302.739-
AgR/RS, rel. Min. Nelson Jobim, Segunda Turma, DJ 26.4.2002; 
335.286/SC,  rel.  Min.  Carlos  Britto,  DJ  15.6.2004;  378.347/MG, 
rel. Min. Cezar Peluso, DJ 29.4.2005; 383.408-AgR/MG, rel. Min. 
Ellen  Gracie,  Segunda  Turma,  DJ  19.12.2003;  413.082-AgR/SP, 
rel.  Min.  Eros  Grau,  Segunda  Turma,  DJ  05.5.2006;  e 
566.314/GO, rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.12.2007; Agravo de 
Instrumento  654.228-AgR/MG,  rel.  Min.  Gilmar  Mendes, 
Segunda Turma, DJe 18.4.2008). 7. Reafirmada a inexistência de 
direito adquirido de substituto que preenchera os requisitos do 
art.  208  da  Carta  pretérita  à  investidura  na  titularidade  de 
Cartório, quando a vaga tenha surgido após a promulgação da 
Constituição  de  1988,  pois  esta,  no  seu  art.  236,  §  3º,  exige 
expressamente  a  realização  de  concurso  público  de  provas  e 
títulos para o ingresso na atividade notarial e de registro. 8. Os 
princípios  republicanos  da  igualdade,  da  moralidade  e  da 
impessoalidade devem nortear a ascensão às funções públicas. 
9.  Segurança  denegada”  (MS  28.279/DF,  Relatora  a  Ministra 
Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe de 29/4/11).

Entendo,  por  conseguinte,  ilegítimo  invocar  os  princípios  da 
confiança e da boa-fé para amparar a presente impetração, uma vez que a 
matéria  em  questão  está  inserida  na  ordem  constitucional,  a  todos 
imposta de forma equânime. 

Sou  francamente  partidário  da  necessidade  de  concurso  público 
como  elemento  nuclear  da  formação  de  vínculos  efetivos  com  a 
Administração,  em  quaisquer  níveis.  Eventuais  situações  de 
excepcionalidade reconhecidas pelo STF, como no caso INFRAERO (MS 
nº 22.357, Relator Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 
27/05/2004,  DJ  05/11/2004),  não  podem  ser  estendidas  para  toda  e 
qualquer hipótese de fato. 

A regra é o concurso público, isonômico e universal. 
Ademais,  no  que  se  refere  ao  problema  da  boa-fé  e  da  eficácia 

continuativa  das  relações  jurídicas,  entendo  que  não  pode  haver 
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usucapião  de  constitucionalidade.  A obrigatoriedade  da  Constituição 
deriva de sua vigência. Não é possível entender que o tempo derrogue a 
força  obrigatória  de  seus  preceitos  por  causa  de  ações  omissivas  ou 
comissivas de autoridades públicas. 

Em juízo de ampla cognição, entendo que, no caso, a impetrante não 
possui  direito  líquido  e  certo  de  ser  mantida  na  função  de  titular  de 
serventia extrajudicial.

Consigno, por fim, quo o ato praticado pelo CNJ ora impugnado está 
amparado no art.  103-B, § 4º,  II,  da CF/88 - que prescreve sua atuação 
como  órgão  de  controle  da  legalidade  e  constitucionalidade  de  atos 
administrativos  praticados  pelos  demais  órgãos  do  Poder  Judiciário  -, 
bem como vai ao encontro do preceito constitucional (art. 236, § 3º,  da 
CF/88)  e  da  jurisprudência  desta  Suprema Corte  -  que  elege  a  prévia 
aprovação em “concurso de provimento ou de remoção” como requisito 
para  que  nomeações  de  titulares  de  serventias  públicas  ocorra 
validamente -, razão pela qual afasto a alegação de prática de ato ilegal ou 
abusivo pela autoridade impetrada.

No  tocante  ao  teto  remuneratório  imposto  pela  autoridade 
impetrada, melhor sorte não assiste à impetrante. 

Não  vislumbro  ilegalidade  na  incidência  do  teto  remuneratório 
máximo  dos  servidores  públicos  aos  interinos  responsáveis  pelos 
trabalhos de serventias extrajudiciais. 

Isso  porque,  tendo em vista  a  situação  inconstitucional  ostentada 
pela  impetrante,  que,  após  a  promulgação  da  CF/88,  ingressou  no 
exercício da titularidade de serventia sem prévia aprovação em concurso, 
mostra-se absolutamente legítima a limitação dos rendimentos que aufere 
ao teto constitucional estabelecido pela Constituição Federal.

Enquadra-se o exercício de sua titularidade como caráter interino. O 
titular interino não atua como delegado do serviço notarial e de registro 
porque não preenche os requisitos para tanto. 

Age,  portanto,  como  preposto  do  Estado  delegante  e,  nessa 
condição, deve submeter-se aos limites remuneratórios previstos para os 
agentes estatais,  não se lhe aplicando o regime remuneratório previsto 
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para  os  delegados  do  serviço  público  extrajudicial  (art.  28  da  Lei  nº 
8.935/1994).

Nesse ponto, as informações prestadas pela autoridade coatora são 
elucidativas:

“Quanto à limitação dos rendimentos do interino ao teto 
dos  servidores  públicos  estaduais,  cumpre  ressaltar  que  o 
delegado  de  serviço  público  extrajudicial  é:  a)  o  cidadão 
aprovado em concurso público realizado na forma do artigo 236 
da  Constituição  Federal;  b)  o  substituto  que  preencheu  os 
requisitos  do  artigo  208 da  Constituição Federal  de  1967  em 
serviço  extrajudicial  que  vagou  antes  da  vigência  da 
Constituição Federal de 1988 (e por isso assumiu a condição de 
titular)  e,  ainda;  c)  aquele  que  foi  nomeado  titular  antes  da 
vigência da Constituição atual, na forma do artigo 47 da Lei n. 
8.935/1994.  A  todos  estes  aplica-se  o  regime  remuneratório 
previsto no artigo 28 da Lei n. 8.935/1994.

Conforme dispõe o artigo 3º da Lei n. 8.935/1994, dá-se a 
denominação  de  notário  ou  registrador  àquele  a  quem  é 
delegado  o  exercício  de  atividade  notorial  e  de  registro.  Os 
demais são interinos.

O  delegado  não  é  servidor  público,  conforme  já 
reconheceu esse C. Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de 
Inconstitucionalidade n. 2.602.

Quando desprovido de delegado, o serviço é revertido ao 
poder  delegante.  Em  consequência,  os  direitos  e  privilégios 
inerentes à delegação, inclusive a renda obtida com o serviço, 
pertencem ao Poder Público.

O responsável pelo expediente de serviço extrajudicial que 
não  está  classificado  dentre  os  providos  por  delegado  é  um 
preposto  interino do Estado delegante,  e  como tal  não pode 
apropriar-se  da  renda  de  um serviço  público  cuja  delegação 
reverteu  para  o  Estado  e  como Estado  permanecerá  até  que 
nova delegação seja efetivada.”

Nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas: MS nº 29.039/DF-
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MC-AgR,  Relator  o  Ministro  Gilmar  Mendes,  DJe  de  3/6/13;  MS  nº 
28.815/DF-MC-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 13/8/13; e MS nº 
29.283/DF-MC,  Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 22/11/10.

III- DISPOSITIVO  
Ante o  exposto,  julgo  improcedente  o  pedido e  denego a  ordem, 

cassando a liminar anteriormente deferida.  Julgo prejudicado o agravo 
regimental interposto contra a decisão cautelar.

É como voto.

14 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 6835136.

Supremo Tribunal Federal

MS 29192 / DF 

MC-AgR,  Relator  o  Ministro  Gilmar  Mendes,  DJe  de  3/6/13;  MS  nº 
28.815/DF-MC-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 13/8/13; e MS nº 
29.283/DF-MC,  Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 22/11/10.

III- DISPOSITIVO  
Ante o  exposto,  julgo  improcedente  o  pedido e  denego a  ordem, 

cassando a liminar anteriormente deferida.  Julgo prejudicado o agravo 
regimental interposto contra a decisão cautelar.

É como voto.

14 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 6835136.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 25 de 26



Extrato de Ata - 19/08/2014

PRIMEIRA TURMA
EXTRATO DE ATA

MANDADO DE SEGURANÇA 29.192
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR : MIN. DIAS TOFFOLI
IMPTE.(S) : MARIA AMELIA MARTINS ARAUJO DE AREA LEAO
ADV.(A/S) : DÉLIO LINS E SILVA
IMPDO.(A/S) : CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA
ADV.(A/S) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
LIT.PAS.(A/S) : UNIÃO
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO

Decisão: Retirado  de  pauta  por  indicação  do  Relator. 
Presidência do Ministro Joaquim Barbosa. Plenário, 05.06.2014.

Decisão: Preliminarmente, a Turma indeferiu a questão de ordem 
e, no mérito, indeferiu a ordem e cassou a liminar anteriormente 
deferida, nos termos do voto do relator. Unânime. Presidência do 
Senhor Ministro Marco Aurélio. Primeira Turma, 19.8.2014.

 
Presidência  do  Senhor  Ministro  Marco  Aurélio.  Presentes  à 

Sessão os Senhores Ministros Dias Toffoli, Luiz Fux, Rosa Weber e 
Roberto Barroso. 

Subprocurador-Geral da República, Dr. Odim Brandão Ferreira.

Carmen Lilian Oliveira de Souza
Secretária da Primeira Turma

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 6623639
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