
 
 

 

 

Excelentíssimo Senhor Doutor Ministro GILMAR MENDES, do Supremo Tribunal Federal – 

Relator do MS 29.039 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS 29.039 

 

 ASSOCIAÇÃO DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES DO BRASIL – ANOREG/BR e SINDICATO DOS 

NOTÁRIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DE SÃO PAULO – SINOREG/SP, nos autos do mandado de 

segurança em epígrafe, vem requerer  

RECONSIDERAÇÃO 

da r. decisão disponibilizada no Diário de Justiça eletrônico em 3/6/2013, que revogou a liminar 

anteriormente concedida. Na hipótese de este pedido não ser acolhido, requer-se, com fundamento do 

art. 317 do Regimento interno dessa Corte, o recebimento deste com AGRAVO REGIMENTAL.  

I. Dos fatos 

1. As Impetrantes aviaram este writ contra ato do CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA que 

determinou a aplicação do “teto remuneratório”, de que trata o art. 37, XI, da Constituição da República, 

aos ocupantes interinos das serventias extrajudiciais.  

Em 27/9/2010 esse juízo, concedeu a liminar pleiteada, “para suspender os efeitos da 

decisão do Corregedor Nacional de Justiça”, que determinou a aplicação do referido “teto 

remuneratório”. Contra essa decisão, em 25/10/ a UNIÃO interpôs recuso de agravo.    

2. Em 8/10/2012 o TJ/MG encaminhou ofício a esse juízo questionando se a decisão liminar 

concedida neste writ alcançava a todos os que, independentemente de associados ou não às Impetrantes, 

ocupam precariamente a titularidade de serventias extrajudiciais afetados pela decisão do CORREGEDOR 

NACIONAL DE JUSTIÇA. Adiantou-se aquele Tribunal estadual opinando favoravelmente. 

3. Em 29/10/2012 as Impetrantes requereram que, em resposta ao ofício encaminhado pelo 
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TJ/MG, esse juízo declarasse que a medida liminar foi concedida por esse juízo de modo extensivo a 

todos os que estejam atingidos pela noticiada decisão ou, subsidiariamente, fosse extensiva aos 

associados às Impetrantes, independentemente da data da sua filiação. Antes de analisar os pedidos 

formulados, V.Exa. determinou a expedição de ofício ao CNJ para que fossem prestadas informações 

complementares. 

4. Em 4/6/2013 o Corregedor Nacional de Justiça prestou informações, nos seguintes termos: 

 

 

 

(...) 

 

 

 

5. Em 29/5/2013 esse juízo reconsiderou a decisão por meio do qual houvera concedido a liminar 

pleiteada, “...restando prejudicados o mencionado agravo e os correspondentes pedidos 
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de extensão”. E isso sob os seguintes argumentos:  

 

 

 

6. Sucede que os fatos noticiados pelo CNJ têm extensão diversa daquela transcrita na r. decisão 

que cassou a liminar. Aliás, sua ajustada análise revela a conveniência da manutenção da liminar 

concedida, eis que ainda presente o periculum in mora. Daí porque se pleiteia sua reconsideração.   

II. Do Direito 

II.1. A primeira premissa fática equivocada: 

Segundo o CNJ em 10 unidades federadas há, em tese, inércia para realização de concurso 

7. Disse na r. decisão recorrida que: 

 

E isso resultaria na perpetuação dessa situação irregular, qual seja: ausência de concurso público.  
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Mas é equivocada a afirmativa segundo a qual em 15 unidades federadas ainda não se 

realizaram concurso para provimento de serventias extrajudiciais. 

Com efeito, em suas informações, o CNJ afirma que essa irregular situação – narrada na r. 

decisão recorrida – foi apurada em 14 unidades federadas (e não em 15 unidades, como indicado): 

 

Isso porque, no parágrafo seguinte, o CNJ cuidou de excluir dessa relação outras 4 unidades 

federadas, a saber: Goiás, Pernambuco, Rio Grande do Sul e Tocantins. Confira-se: 

 

 

Assim, à luz das informações do CNJ em 10 unidades federadas ainda não se realizaram 

concursos (e não em 15 unidades, como assinalado na r. decisão recorrida). 

II.2. A segunda premissa fática equivocada: 

Apenas em 6 unidades federadas há, em tese, inércia para realização de concurso 

8. Mas há mais: (1) No Estado do Mato Grosso do Sul o Tribunal de Justiça já realizou 

concurso para provimento de serventias extrajudiciais, tendo os aprovados sido nomeados em 17/1/2012 

(docs. 1 e 2); (2) o Tribunal de Justiça da Paraíba informa que já publicou edital para seleção de 

entidade que realizará esse concurso (doc. 3); (3) Já se contratou a Cespe/UNB para, no Estado do 

Espírito Santo, levar adiante esse processo seletivo (doc. 4); e (4) o Presidente do Tribunal de 

Justiça do Estado da Bahia informa que a Cespe/UNB recomendou a suspensão da realização do 

concurso para provimento nas serventias extrajudiciais até que se julgue a Ação direta de 

inconstitucionalidade 4.851, por meio da qual se contesta, nessa Corte, a higidez de trechos da Lei 

estadual 12.352 que privatizou todas as serventias extrajudiciais naquele Estado (docs. 5 a 9). 

Assim, é seguro afirmar que outras 4 unidades federadas realizaram ou estão diligenciando no 

sentido de realizar concursos para provimento de suas serventias extrajudiciais. Disso resulta em 6 

unidades federadas das 28 unidades existentes ainda não se adotou conduta no sentido de realizar 
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os sobreditos concursos (e não em 15 unidades federadas, como assinalado na r. decisão agravada). 

9. Ademais, registre-se que o CNJ fez juntar cópia do andamento do PCA 

0001228.54.2011.2.00.0000, por meio do qual se instou os já referidos 14 Tribunais de Justiça a 

informarem o atual andamento dos concursos públicos para provimento de serventias extrajudiciais. 

Não fosse a manutenção desse PCA sob sigilo, as Impetrantes teriam examinado as informações 

prestadas pelos referidos Tribunais e formalmente esclarecido o que se processa nos outros 6 Tribunais 

de Justiça que, supostamente, ainda não adotaram providências para realização desse concurso. Aliás, 

era o caso do CNJ tê-lo feito de modo formal, e não informal (como noticiou no preâmbulo de suas 

informações). 

II.3. A terceira premissa fática equivocada: 

Segundo o CNJ, 1.504 serventias ainda não foram postas em concurso (e não 4.700) 

10. Segundo a r. decisão recorrida, 4.700 serventias extrajudiciais ainda não foram colocadas em 

concurso: 

 

Essa informação decorre foi obtida por meio da seguinte tabela, anexadas às informações do CNJ, 

prestadas em 22/5/2013: 
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11. Sucede que, deste total (4.700), devem ser excluídas as serventias localizadas nos Estados que 

realizam concurso para provê-las! E à luz das informações prestadas pelo CNJ, apenas nos seguintes 

estados ainda não se realizou concurso para provimento dessas serventias:  

 

 

 

Logo, quantas serventias, à luz do CNJ, não foram postas em concurso por omissão dos 

Tribunais? São elas: Alagoas (188 serventias); Amazonas (27 serventias); Bahia (645 serventias); 

Distrito Federal (7 serventias); Espírito Santo (149 serventias); Mato Grosso do Sul (35 

serventias); Mato Grosso (104 serventias); Paraíba (246 serventias); Piauí (69 serventias); e 

Sergipe (34 serventias), totalizando 1.504 serventias vagas. 

Ou seja, segundo o CNJ 1.504 serventias vagas não foram efetivamente colocadas em 

concurso (e não 4.700 serventias, como consta da r. decisão agravada). É dizer, do total de serventias 

vagas, informa o CNJ que 32% delas ainda não foram colocadas em concurso. 

II.4. A quarta premissa fática equivocada: 

Há 429 serventias que, em tese, não foram postas em concurso (e não 4.700) 

12. Há que considerar, no entanto, que (1) No Estado do Mato Grosso do Sul o Tribunal de Justiça 

já realizou concurso para provimento de serventias extrajudiciais, tendo os aprovados sido nomeados em 

17/1/2012 (35 serventias); (2) o Tribunal de Justiça da Paraíba informa que já publicou edital para 

seleção de entidade que realizará esse concurso (246 serventias); (3) Já se contratou a Cespe/UNB 

para, no Estado do Espírito Santo, levar adiante esse processo seletivo (149 serventias); e (4) o 

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia informou que a Cespe/UNB recomendou a 

suspensão da realização do concurso para provimento nas serventias extrajudiciais até que se julgue a 

Ação direta de inconstitucionalidade 4.851, por meio da qual se contesta, nessa Corte, a higidez de 

trechos da Lei estadual 12.352 que privatizou todas as serventias extrajudiciais naquele Estado (645 

serventias). Logo, ou houve ou já se deu início à realização de concurso para provimento das 1.075 
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serventias extrajudiciais acima indicadas. 

Logo, segundo o CNJ 1504 serventias vagas não foram efetivamente colocadas em concurso. 

Considerando os Tribunais de Justiça que já realizam concurso ou que já deram início aos procedimentos 

tendentes a fazê-lo, são excluídas dessa ilícita situação outras 1.075 serventias vagas. Disso resulta 

que até a presente data apenas 429 serventias extrajudiciais não foram levadas a concurso (e não 

4.700 serventias, como consta da r. decisão agravada). 

Vê-se, pois, que total de serventias vagas, 9% delas aparentemente estão sendo ilicitamente 

manietadas de concurso. 

II.5. A quinta premissa fática equivocada: 

Se não se houve concurso em 10 ou 7 unidades federadas em relação a elas deve ser 

cassada a liminar 

 13. Se, ao final, restou demonstrado que apenas em relação a 10 ou 6 unidades federadas não 

houve a realização do concurso – aquela segundo o CNJ e esta de acordo com documentos examinados 

pelas Impetrantes (docs. 1 a 9)–, somente em relação a elas haveria o periculum in mora inverso 

propalado pela r. decisão recorrida. 

III. Do Pedido 

 14. Em vista do quanto exposto, requer-se a reconsideração da r. decisão recorrida ou o 

provimento deste recurso para (1) reformando-a integralmente, manter-se a liminar anteriormente 

concedida; ou, subsidiariamente, (2) reformando-a parcialmente para suspender os efeitos da liminar 

concedida aos notários e registradores substitutos lotados em serventias extrajudiciais localizadas nos 

Estados de Alagoas, Amazonas, Distrito Federal, Mato Grosso, Piauí e Sergipe (6 unidades 

federadas); ou, subsidiariamente, (3) reformando-a parcialmente para suspender os efeitos da liminar 

concedida aos notários e registradores substitutos lotados em serventias extrajudiciais localizadas nos 

Estados de Alagoas, Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Mato 

Grosso, Paraíba, Piauí e Sergipe (10 unidades federadas). 

De São Paulo para Brasília, 10 de junho de 2013.  

 
 

Maurício Zockun 
OAB/SP nº 156.594 
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