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OFÍCIO Nº 45 - CONR (1002757)
Brasília, 10 de dezembro de 2020

A Sua Excelência
Ministra ROSA WEBER
Supremo Tribunal Federal
Brasília - DF
Assunto: Ofício 3646/2020 - Informações - ADI 6589

Excelentíssima Ministra,
Em atenção ao Ofício n. 3646/2020 (Id. 1001163), subscrito em 1º de dezembro de 2020,
venho, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência prestar as informações que seguem.
Trata-se da Ação Direta de Inconstitucionalidade promovida pelo Partido Socialista
Brasileiro - PSB, tendo por objeto o parágrafo 5º do Provimento 77, de 7 de novembro de 2018, desta
Corregedoria Nacional.
O requerente postula o deferimento da medida cautelar, para que, até o julgamento do
mérito da ADI, "c.1) seja fixada liminarmente a interpretação do art. 5º do Provimento nº 77, de 2018, do
CNJ, de modo a que só seja designado como interino o delegatário concursado de serventia em município
contíguo quando não houver nenhum delegatário concursado de serventia no mesmo município da vaga
interessado em assumir a serventia interinamente, vedando-se, em qualquer hipótese, a designação como
interino de quem não seja concursado; c.2) sejam tornadas provisoriamente sem efeito todas e quaisquer
designações em desconformidade com essa interpretação, e que sejam designados novos interinos com
base na interpretação do art. 5º do Provimento nº 77, de 2018, do CNJ, em conformidade com os arts. 37 e
236 da CF".
Requer, ainda, seja, ao final, a "ADI julgada procedente quanto ao mérito, dando-se ao
art. 5º do Provimento nº 77, de 2018, do CNJ, com eficácia ex tunc, interpretação em conformidade com
os arts. 37 e 236 da CF, de modo que se designe como interino o delegatário concursado titular de
delegação no mesmo município em que ocorre a vaga, só se atribuindo a substituição a delegatário
concursado de município contíguo (e que detenha uma das atribuições do serviço vago) quando não
houver nenhum delegatário de serventia no mesmo município da vaga interessado em assumir a serventia
vaga interinamente, vedada, em qualquer hipótese, a designação de exercente não concursado".
O Provimento nº 77, de 7 de novembro de 2018, que dispõe sobre a designação de
responsável interino pelo expediente, foi publicado no DJe/CNJ 217/2018, de 09/11/2018, encontrando-se
atualmente em vigor.
O Partido requerente volta-se, precipuamente, contra o artigo 5º do referido ato
normativo, redigido nos termos seguintes:
Art. 5º Não havendo substituto que atenda aos requisitos do § 2º do art. 2º e do art. 3º, a corregedoria de
justiça designará interinamente, como responsável pelo expediente, delegatário em exercício no mesmo
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município ou no município contíguo que detenha uma das atribuições do serviço vago.
§ 1º Não havendo delegatário no mesmo município ou no município contíguo que detenha uma das
atribuições do serviço vago, a corregedoria de justiça designará interinamente, como responsável pelo
expediente, substituto de outra serventia bacharel em direito com no mínimo 10 (dez) anos de exercício em
serviço notarial ou registral.
§ 2º A designação de substituto para responder interinamente pelo expediente será precedida de consulta ao
juiz corregedor permanente competente pela fiscalização da serventia extrajudicial vaga.

Cumpre-me informar que o Provimento nº 77, de 7 de novembro de 2018, foi editado à
vista do poder de fiscalização e normatização do Poder Judiciário dos atos praticados por seus órgãos (art.
103-B, parágrafo 4º, I, II e III da CF), da competência do Poder Judiciário no que concerne à fiscalização
dos serviços extrajudiciais (art. 103-B, parágrafo 4ª, I e III e 236, parágrafo 1º, da CF) e da competência da
Corregedoria Nacional de Justiça de expedir provimentos e outros atos normativos destinados ao
aperfeiçoamento das atividades dos serviços extrajudiciais (art. 8º, X, do Regimento Interno do CNJ).
Referido normativo funda-se na necessidade de proporcionar melhor prestação de
serviço e corrigir as distorções em busca da modicidade dos emolumentos, da produtividade, da
economicidade, da moralidade e da proporcionalidade na prestação dos serviços extrajudiciais, encontra
fundamento nos princípios da moralidade, da legalidade, probidade que devem orientar os atos
administrativos, bem como o disposto na Resolução nº 7, de 18 de outubro de 2005 e na Resolução nº 156,
de 08 de agosto de 2012, do CNJ. Foram consideradas, ainda, quando da edição do normativo, a obrigação
dos serviços extrajudiciais de cumprir as normas técnicas estabelecidas pelo Poder Judiciário (arts. 37 e 38
da Lei 8.935, de 18 de novembro de 1994) e as Metas Nacionais do Serviço Extrajudicial nº 13, 14, 15 e
16 do ano de 2017, da Corregedoria Nacional de Justiça.
Informo, por fim, que o processamento do Provimento nº 77/2018 ocorreu no bojo
do Pedido de Providências nº 0006070-33.2-18.2.00.0000, instaurado de ofício pela Corregedoria
Nacional de Justiça visando à normatização nacional da Meta 15, estabelecida no I Encontro de
Corregedores de Justiça do Serviço Extrajudicial. O Provimento foi referendado em Plenário, por
unanimidade, na sessão de julgamento realizada no dia 9/4/2019, da qual participaram os Conselheiros
Dias Toffoli, Humberto Martins, Aloysio Corrêa da Veiga, Iracema do Vale, Valtércio de Oliveira, Márcio
Schiefler Fontes, Fernando Mattos, Luciano Frota, Maria Cristiana Ziouva, Arnaldo Hossepian, Valdetário
Andrade Monteiro, André Godinho e Maria Tereza Uille Gomes.
São as informações que submeto à consideração de Vossa Excelência, permanecendo à
inteira disposição para eventuais esclarecimentos complementares que se façam necessários e reiterando,
na oportunidade, os protestos de elevada estima e consideração.
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Corregedora Nacional de Justiça
Documento assinado eletronicamente por MARIA THEREZA ROCHA DE ASSIS MOURA,
MINISTRA CORREGEDORA NACIONAL DE JUSTIÇA, em 10/12/2020, às 16:50, conforme
art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no portal do CNJ informando o código verificador
1002757 e o código CRC 7A276AC5.
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