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RELATORIO JURÍDICO ANOREG/BR  
21 de maio 

 

ADI 3748 / Min. Marco Aurélio 

Assunto: A ANOREG-BR pugnou pela declaração de inconstitucionalidade da Lei 

paranaense 14.594, de 2004. 

Andamento: 2/04/2018 - Formulamos requerimento para que a ação fosse extinta por 

perda superveniente do interesse de agir – autos remetidos à conclusão. 

 

 

ADI 4299 | Rel. Barroso 

Assunto: Ação proposta pelo Partido Humanista, por meio da qual se contesta a 

constitucionalidade das Resoluções 2, 8 e 9, de 2005, do TJSC, que reorganizou as 

serventias extrajudiciais naquele Estado. 

Andamento: 26/02/2019 – Despacho do Min. roberto Barroso: "Solicitem-se 

informações sobre a vigência das resoluções aqui impugnadas. (A questão já foi 

pacificada no STF, com o julgamento da ADI 4140. Resta saber se ainda há interesse na 

ação no caso de as resoluções haverem produzido efeitos). 

 

 

ADI 4300 | Rel. Fux 

Assunto: ANOREG-BR questiona a lisura das Resoluções 80 e 81 do CNJ. 

Andamento: 8/02/2018 – Conclusos ao Relator; ANDC e a ANOREG/PE foram 

incluídas nestes autos na qualidade de "amicus curiae" 

 

 

ADI 4745 | Rel. Barroso 

Assunto: A Anoreg/BR, sob o patrocínio do Pierpaolo, sustenta a inconstitucionalidade 

da Lei complementar pernambucana 196, de 2011. 

Andamento: 11/12/2017 - Conclusos ao(à) Relator(a) min. Roberto Barroso. 

 

 

ADI 4851 | Relª. Cármen 

Assunto: Trata-se de ADI proposta pelo PGR contra a lei baiana que concedeu o direito 

de opção aos servidores público para permanecerem na titularidade das serventias 

extrajudiciais oficializadas, por ocasião da sua privatização. 

Andamento: 13/09/2018 - Substituição do Relator, art. 38 do RISTF MIN. CÁRMEN 

LÚCIA 

 

 

ADI 5596 / Minª Cármen 

Assunto: O PGR sustenta que não pode haver emolumento, por ato notarial ou de 

registro, que supere R$ 1.000,00. 

Andamento: 15/04/2019 - Transito em julgado da decisão monocrática que declarou a 

ADI prejudicada devido a perda superveniente do objeto. 
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A lei 2.828/2014 TO foi expressamente revogada pela lei 3.408/2018 TO, a qual passou 

a disciplinar  “ a fixação, contagem, a cobrança e o pagamento de emolumentos no 

exercício das atividades notariais e registrais”. 

 

 

ADC 14 / Relª. Rosa 

Assunto: ANOREG ajuizou a ADC, com Luis Tarcísio, Pedro Estrevam, Marco 

Aurélio e Pizza Fontes, para declarar a constitucionalidade da Lei 8935, na parte que 

prevê o concurso de remoção por títulos. 

Andamento: 15/02/2017 - Deferido o ingresso como amicus curiae da ATC, ANDECC 

e ANDC. 

 

 

ADPF 209 / Rel. Gilmar 

Assunto: A ANOREG-BR sustenta a validade da Lei complementar paulista 539, que 

fixa diversos critérios para realização de concursos de ingresso e remoção na atividade, 

o que, todavia, é inobservado pelo TJ/SP. 

Andamento: 25/05/2011 - Juntada a petição nº 29077/2011, da Procuradoria-Geral da 

República, com parecer pelo conhecimento da arguição e, no mérito, pelo indeferimento 

da medida cautelar. (desde então, aguardando apreciação do tema pelo min. Gilmar 

Mendes). 

 

 

ADPF 41 / Relª. Rosa 

Assunto: Mesmo objeto da ADPF 87, (tendo como patronos, o Barroso e o Kakay)* 

*19/12/2011 Substituição do Relator, art. 38 do RISTF MIN. ROSA WEBER 

Andamento: 22/10/2013 - Conclusos ao Relator - Min. Rosa Weber (30/08/2013 houve 

a substituição da relatoria, passando do min. Barroso à min. Rosa Weber). 

 

 

ADPF 87 / Relª. Rosa 

Assunto: A ANOREG-BR, tendo como patrono o Prof. Romeu Felipe Bacellar, 

questiona a constitucionalidade do Provimento 612, do TJ/SP. 

Andamento: 18/10/2013 – Conclusos para a relatora Rosa Weber (Questão 

parcialmente equacionada em razão do julgamento da ADI 3812, no qual foi afirmado 

que o provimento de fato ofendeu reflexivamente a CF bem como diretamente a Lei 

federal 8935). 

 

 

MS 29039 / Min. Gilmar 

Assunto: Trata-se de MS impetrado pela ANOREG-BR para afastar a aplicação do teto 

remuneratório aos interinos, cuja decisão final denegou a segurança. 

Andamento: 13/11/2018 – Aguarda-se a publicação do acórdão para oposição de 

embargos pretendendo reconhecer a aplicabilidade dos efeitos da decisão somente após 

a cassação da liminar.  

 

 

RE 808202 /  Min. Toffoli 



 
 
 
 
 

 

 

SRTVS Quadra 701, Lote 05, Bloco A, Sala 222 a 230 – Centro Empresarial Brasília – 70340-907 – Brasília/DF – (61) 3323-1555 

www.anoreg.org.br / anoregbr@anoregbr.org.br 

Assunto: A ANOREG-BR foi admitida como amicus neste RE no qual se discute a 

lisura da aplicação do teto remuneratório aos interinos que estão na direção provisória 

das serventias notariais e de registro declaradas vagas. 

Andamento: 11/04/2019 - Incluído no calendário de julgamento pelo Presidente e 

Relator Dias Toffoli; Julgamento agendado para dia 14/08/2019.  

 

 

RE 842846 / Rel. Fux 

Assunto: Responsabilidade do notário e registrador. 

Andamento: 27/02/2019 - Julgado: Provimento do RE negado. 

 

 


