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Atendendo convocação do presidente do Sindiregis, Carlos Fernando Reis, estiveram reunidos na sede

da entidade, no dia 22 de agosto último, os seguintes representantes da Diretoria: Carlos Fernando Reis,

presidente; Lizete Faller, suplente do Conselho Fiscal; Calixto Wenzel, diretor de Formação e Política

Sindical; Elizabeth Martini, Comissão Especial de Consultoria e Divulgação; Moacir Barcelos Bueno,

presidente da Comissão Especial de Consultoria e Divulgação; João César, secretário; e Luís Henrique

Delgado Dutra, tesoureiro.

Reunião da Diretoria do SINDIREGIS
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EXPEDIENTE

Temas abordados na
Reunião de Diretoria

Entre os assuntos discutidos, o
presidente Carlos Fernando chamou a
atenção dos presentes para a abertura
da conta do SINDIREGIS na Coop-
nore, onde apresentou a proposta da
SKY, de implantar um software
moderno que permita agilizar o con-
trole de cobranças e interagir dire-
tamente com o sistema da Coopera-
tiva, sem custo financeiro, desde que
o SINDIREGIS se comprometa a
divulgar a empresa Sky Informática
Ltda, em informativos, e a possibili-
dade de participar de congressos e/

ou encontros organizados pelo
Sindicato.  Mas para implantar este
software, será preciso a compra de
computadores, pois as máquinas es-
tão obsoletas. Por isso a diretoria
aprovou, além da implantação do
referido software, a compra de
computadores. Para tal, a diretoria
aprovou a cobrança de chamadas
extras nos seguintes bimestres:
NOVEMBRO e DEZEMBRO/2006,
JANEIRO e FEVEREIRO/2007, de
acordo com a entrância do associado:
Inicial = R$ 10,00 / Intermediária =

R$ 20,00 / Final = R$ 50,00. O
Presidente Carlos Fernando pediu
aos  representantes da diretoria que
entrem em contato com os asso-
ciados em débito, conforme lista-
gem, solicitando que regularizem as
suas bimestralidades. Por isso pedi-
mos aos colegas que atendam com
atenção ao apelo destes represen-
tantes, pois o  SINDIREGIS represen-
ta e defende os interesses da classe,
beneficiando todos os Registradores.

Atenciosamente,

João César, secretário.

Acesso a um serviço público
(delegado) sem concurso

Tramita no Congresso Nacional o
Projeto de Emenda Constitucional nº 471/
2005, de autoria do Deputado João Campos.

Pretende-se alterar o §3º, do artigo
236 da Constituição Federal, que, hoje,
assim estabelece:

“Art. 236. Os serviços notariais e de
registro são exercidos em caráter
privado, por delegação do Poder Público.

...
§ 3º - O ingresso na atividade notarial

e de registro depende de concurso público
de provas e títulos, não se permitindo que
qualquer serventia fique vaga, sem
abertura de concurso de provimento ou
de remoção, por mais de seis meses.”

A redação proposta é a seguinte:

“§ 3.º O ingresso na atividade notarial
e de registro depende de concurso público
de provas e títulos, não se permitindo que
qualquer serventia fique vaga, sem
abertura de concurso de provimento ou
de remoção, por mais de seis meses,
ressalvada a situação dos atuais respon-
sáveis e substitutos, investidos na forma
da Lei, aos quais será outorgada a dele-
gação de que trata o caput deste artigo.”

O Concurso Público foi instituído para
pôr fim a situações que permitiam o
provimento de vagas para Registrador ou
Notários sem concurso, mas por livre
escolha da Administração Pública,

inclusive em virtude de apoio político.
Na contra-mão do processo democrático,
a ressalva que agora se pretende incluir
no texto constitucional inviabilizará os
concursos de ingresso nos Serviços
Notariais e Registrais daqueles que estão
vagos ou que irão vagar. Constata-se,
infelizmente, que está bem adiantado o
andamento da PEC 471/2005 no
Congresso Nacional.

Com a aprovação desta PEC, os
atuais designados (aqueles que exercem
a substituição de um serviço notarial ou
registral a título precário, em virtude da
extinção da delegação do titular por um
dos motivos previstos no artigo 39 da Lei
nº 8.935/94) receberão a delegação para
ser titular de um serviço de notas e/ou de
registro.

A justificação apresentada pelo autor
da PEC não contém motivos pertinentes.
Em suma, foi afirmado o seguinte:

a) Que decorreu um prazo excessivo
para regulamentação do dispositivo
constitucional. Esqueceu o nobre Depu-
tado que tal regulamentação é de exclu-
siva responsabilidade do legislador, mas
não do administrador público ou do
cidadão. E, mesmo assim, a Administra-
ção Pública, dadas as suas capacidades
e limitações, vem aplicando o comando
constitucional a contento.

Gustavo
Realce
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Caros Carlos Fernando e João Pedro

Estamos de pleno acordo com a posição

adotada.

Referidos comentários deverão chegar

às mãos de todos os Deputados e Senadores

e, se possível, serem divulgados na

imprensa. O povo deve ter conhecimento

de que não pactuamos com tamanho

retrocesso. Têm que ter conhecimento de

que o Titular de um Ofício o é por mérito

não por apadrinhamentos. O é porque

comprovou conhecimentos e condições para

prestar um bom serviço à população que

dele se socorre.

 Atenciosamente .

João Milton Kemmerich - Oficio de

Registro Civil 2ª Zona de Santa Maria

 
 Cara Diretoria: Parabéns pelo brilhante

parecer do colega João Pedro Lamana

Paiva. Deve o Sindiregis encaminhar tal

parecer para nossos parlamentares, a fim

de melhor esclarecê-los sobre o tema. Não

 CARTAS CARTAS CARTAS CARTAS CARTAS CARTAS CARTAS CARTAS CARTAS CARTAS CARTAS CARTAS CARTAS

b) Argumentou-se no sentido de
adotar similar atitude a realizada com a
Emenda Constitucional nº 22, de 1967
(na verdade, a EC é de 1982, que alterou
a CF de 1967). Ora, os tempos modernos
não admitem mais tal conduta, porque
os princípios constitucionais como os da
isonomia, da moralidade e da impes-
soalidade devem prevalecer. Veja-se que
a realidade do Brasil na época da EC nº
22 era outra, diferente da atual.

c) O autor ainda apresenta uma
inverdade quando menciona a consoli-
dação de situações de designação por
mais de 20 anos. O que é inconsolidável,
consolidado não pode estar. Mesmo após
a Constituição Federal de 1988 e a Lei
nº 8.935/94 a Administração Pública já
realizou concursos outorgando delegações
a pessoas que efetivamente compro-
varam ao Estado, através de concurso
público, a aptidão para desempenhar a
função de notário e/ou de registrador.
Como exemplo temos os Estados de São
Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais,
Santa Catarina, Mato Grosso, Mato
Grosso do Sul, Paraná, Amazonas etc.,
além do Distrito Federal, que realizam
com freqüência estes concursos, frise-

se, em obediência ao mandamento
constitucional. Não se pode esquecer,
também, que existem diversos concursos
em andamento para outorgar delegações
a pessoas realmente capacitadas, como
é o caso do Estado do Rio Grande do
Sul, que já publicou o resultado final de
classificação.

d) Ainda, o autor indica que “... não é
justo, no caso de vacância, deixar essas
pessoas experimentadas, que estão há
anos na qualidade de responsáveis pelas
serventias, que investiram uma vida e
recursos próprios nas mesmas prestando
relevante trabalho público e social, ao
desamparo.” Ora, estas pessoas expe-
rimentadas são sabedoras da situação
precária que respondem por um serviço
de notas e/ou de registro. E, principal-
mente, também são pessoas que pelo
conhecimento adquirido são plenamente
capazes de obter aprovação num
concurso público, salvo se não buscaram
a atualização necessária para bem cum-
prir os misteres de notário e registrador.
Aliás, a sociedade em geral está a exigir
uma melhor e mais eficiente prestação
desses relevantes serviços. A aprovação
desta PEC estagnará de vez os serviços

notariais e registrais no Brasil.
Para esclarecimento, a designação

tem natureza precária e temporária e é
concedida de acordo com a organização
judiciária de cada Estado, a fim de que
se possa dar continuidade a prestação do
serviço notarial e/ou registral na
Comarca que ficou sem um notário ou
registrador titular, até a realização do
concurso. Nada mais do que isso.

Portanto, pelo que se apresentou,
sugere-se que devam ser bem
esclarecidos nossos parlamentares para
que NÃO aprovem um Projeto de
Emenda Constitucional que configura um
retrocesso para a sociedade brasileira,
pelo desrespeito às normas de acesso a
funções públicas e pela afronta aos
princípios que devem nortear a
Administração Pública, previstos no
artigo 37 da Carta Política, especialmente
os da moralidade, da impessoalidade e
da eficiência. Sabe-se que o concurso é
a forma mais democrática de acesso ao
serviço público delegado.

João Pedro Lamana Paiva

Vice-presidente do SINDIREGIS

IRIB Registrador / Notário

podemos retroceder na nossa formação.

Estamos numa fase de grandes

conhecimentos adquiridos, com cursos de

especialização, onde cada vez mais colegas

estão estudando. Isso seria um retrocesso,

pois essas pessoas nunca mais irão estudar.

Não estudaram até agora, pelo menos uma

graduação de Direito. TODOS devem fazer

concurso público, ou de provas ou de títulos,

como manda a Lei. Até mesmo aquela

possibilidade de tempo de serviço(10 anos

na serventia) deve ser revisado para cair.

Deve ser exigido curso superior de Direito

e concurso público.

Saudações.

Marco Antônio Uberti Gonçalves -

Serv. de Registros Púb. de Antônio Prado.

 
 Caros Representantes do Sindiregis,

Parabenizo-lhes pela iniciativa, pois são

os primeiros representantes que denunciam

essa imoralidade.

Gostaria de dizer que sou designada e

não aprovo em momento algum essa PEC,

pois como bem foi dito, “quem pretende

continuar respondendo pelo Serviço pelo

qual é designado tem a oportunidade de fazê-

lo, prestando Concurso Público (que é para

todos).

Sou candidata do Concurso em

andamento no estado do RS e gostaria de

saber o que pode ser feito por parte dessa

“classe de concursandos”, já que estamos

há quase 03 anos lutando para um dia

podermos ser titulares aprovados

dignamente em Concurso e agora nos

vemos totalmente desamparados?

 Como também foi dito buscou -se

durante anos o conhecimento e acredito que

todos pretendem aprimorá-lo ainda mais,

porém pergunto: qual o incentivo diante de

um projeto imoral e pessoal?

Débora Cassol Richter da Silva

Registradora e Tabeliã de Protestos

Designada de Santa Bárbara do Sul e

Concursanda no RS
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Em reunião com a Diretoria do
Detran/RS e os representantes das
entidades, no dia 15 de agosto último,
foram apresentadas algumas reivin-
dicações postuladas pelos Centros de
Registro de Veículos Automotores –
CRVAs, conforme segue abaixo:

1. Renovação ainda neste trimestre
do Convênio entre os titulares dos
CRVAs e a Autarquia por mais de cinco
anos, nos moldes do último convênio
celebrado. Quanto à antecipação do
prazo, cabe ressaltar que já existe
precedente, ocorrido na antiga admi-
nistração, não tendo havido nenhum
impedimento por parte dos setores
administrativos;

2. Mudar a tipificação da incidência
das punições aplicadas aos CRVAs,
referentes aos dias multas, passando a
aplicação a partir de 1 (um) dia-multa,
dosando-se até o máximo de 10 (dez)
dias-multa.

Cabe ressaltar que na época o
próprio SINDIREGIS teve a oportu-
nidade de manifestar-se a respeito, to-
davia não tínhamos como mensurar na
prática.

Hoje, está evidentemente escla-

recido que este critério como hoje está
tipificado é por demais elevado,
podendo inclusive tornar inviável o
funcionamento do centro e também, por
conseqüência, prejudicar o próprio
usuário do serviço, já que o titular ficará
prejudicado financeiramente e
impossibilitando, por conseguinte,
qualquer melhoria, quer no atendimento,
quer na infra-estrutura geral;

3. Repasse do valor referente a
100% do valor efetivamente pago pelo
usuário no tocante a vistoria. Hoje, os
Centros recebem somente 90% deste
valor:

4. Sempre que houver repasse de
novas atribuições aos CRVAs, que haja
reunião com os representantes da
classe (Sindiregis, Arpen), com intuito
de atribuirmos remuneração condi-
zente;

5. Regularmente os cursos de
atualização dos Coordenadores e IVDs,
na medida do possível, com intuito de
aperfeiçoar e regrar solidamente as
ordenações dadas pela Autarquia em
nível estadual;

6. Rever o anual sistema de remu-
neração pelas vistorias dos veículos

Reunião SINDIREGIS, Arpen/RS, Comissão
de Relacionamento e Detran/RS

zero Km e veículos usados a fim de
que o valor pago ao CRVA referente à
vistoria de veículos usados seja
diferenciado, ou seja, maior, devido ao
grau de responsabilidade no tocante a
estas vistorias.

A vistoria do veículo zero Km é de
risco quase zero; a do usado é de alto
risco, quer na identificação do veículo,
quer na identificação da documentação.
Outro aspecto que deve ser lembrado
é o da estrutura operacional, no zero
Km usamos estrutura da própria
revenda. Para encerrar, cabe lembrar
que este assunto já foi, inclusive,
discutido com o Detran/RS, juntamente
com os representantes das Macro-
regiões, Comissão de Relacionamento,
Sindiregis, Arpen, os quais já apro-
varam esta proposição, cabendo tão
somente a adequação junto ao setor
financeiro;

7. Encaminhamento, ainda este
ano, à Assembléia Legislativa do RS,
de projeto de lei referente à vistoria de
gases e poluentes, disponibilizando aos
CRVAs a responsabilidade pela
vistoria. Este assunto também já foi
objeto de várias reuniões.

Até agora, o regime de bens foi
tratado considerando a união pelo
casamento. Porém, o que ocorre
quando o casal vive em união
estável? O advogado Rodrigo
Toscano de Brito, que é professor
da Universidade Federal da Paraíba
(UFPB), afirma que, neste caso, o
que vigora é o regime de comunhão
parcial de bens, ou seja, todos os
bens adquiridos pelos companheiros
na constância da união estável faz
parte do patrimônio comum. “O
problema aqui é comprovar quando
começou a união estável”, alertou.

De acordo com ele, a união estável
é uma união livre, no sentido de que
não há formalidades para a sua
constituição. Atualmente, o tempo de
união estável não serve mais de critério,
variando de caso a caso. Na união
estável, o casal vive como se casado
fosse, mas é diferente do casamento,
porque não tem o registro formal. Por
isso, pode ser difícil comprovar o início
da união, explica Brito.

“Mas existem várias formas de
comprovar: ao passar a viver uma união
estável, uma das partes pode ter tido a
preocupação de fazer uma escritura

pública declaratória de união
estável, que pode ser feita num
cartório de notas”, esclarece. En-
tretanto, se não há um documento,
a comprovação pode se dar em juízo,
através da ação declaratória de
existência de união estável.. Brito
cita que, neste caso, o juiz considera
como provas: fotos, comprovações
de endereço comuns (ambos
receberem correspondência na
mesma residência) e, princi-
palmente, testemunhas.

O Povo - CE

Comunhão parcial para união estável
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RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 17.990 -
RS (2004/0033933-0)

RELATOR:MINISTRO FELIX FISCHER
RECORRENTE:RUI BARBOSA JOSÉ DUARTE
ADVOGADO:MOACIR LEOPOLDO HAESER
T. ORIGEM :TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO

RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO :DESEMBARGADOR CORREGEDOR-

GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL

RECORRIDO :ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR:RICARDO ANTÔNIO LUCAS CAMARGO

E OUTROS
EMENTA
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.

CRITÉRIO DE PREENCHIMENTO DE VAGAS EM SERVIÇOS
NOTARIAIS. EDITAL QUE INCLUI VAGA RELATIVA A
OFÍCIO NÃO MAIS EXISTENTE. REPERCUSSÃO NA
ORDEM DOS CRITÉRIOS. ILEGALIDADE. RECURSO
PROVIDO.

I - Ilegal a inclusão editalícia de Ofício Notarial não mais
existente, tendo em vista que esse fato repercute na fixação do
critério de preenchimento das demais vagas.

II - Inaplicabilidade da Súmula 46/STF, tendo em vista que seu
conteúdo é estranho ao caso em tela.

Recurso provido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima

indicadas, acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior
Tribunal de Justiça, por unanimidade, dar provimento ao recurso,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Gilson
Dipp, Laurita Vaz e Arnaldo Esteves Lima votaram com o Sr. Ministro
Relator. Brasília (DF), 06 de junho de 2006 (Data do Julgamento).

MINISTRO FELIX FISCHER
Relator
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO FELIX FISCHER (Relator): Trata-se

de recurso ordinário interposto por RUI BARBOSA JOSÉ DUARTE
contra v. acórdão do e. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande
do Sul, cuja ementa assim dispõe:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
TABELIONATO. FORMA DE PROVIMENTO DA VAGA.
DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA.

1. Não há direito adquirido à forma de preenchimento no
Tabelionato, ocorrendo a vaga já sob a vigência da Constituição
de 1988 e a regência da lei federal. Precedentes do STF. 2.
MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO. VOTOS VENCIDOS.”
(fl. 124)

Alega o recorrente que “o impetrado fez publicar o edital nº
03/03, de abertura de Concurso para Notários e Registradores, na
edição nº 2.613, de 28.05.2003, incluindo o Tabelionato de Notas
e Protesto de Títulos de Vera Cruz para ser provido mediante o
critério de REMOÇÃO, ferindo radicalmente a Lei Federal nº 8.935/
94 e a Lei estadual nº 11183/98, porquanto viola a forma legal
prevista para o provimento do Ofício, de Ingresso para Remoção,

subtraindo do impetrante o direito líquido e certo de inscrever-se
no Concurso Público e que, pela ordem de vacância, segundo o
critério legal, deveria ser provido por CONCURSO PÚBLICO DE
INGRESSO.” (fl. 145).

Tal equívoco teria ocorrido, segundo o recorrente, em razão de
o edital ter previsto uma vaga para o Ofício Sede Municipal de
Vera Cruz que, na verdade, já não mais existe em razão de seu
desmembramento. E conclui:

“Erro o acórdão, portanto, quando afirma que basta excluir a
vaga inexistente, porém não o determinou. Pois essa exclusão, da
vaga inexistente, operará a alteração do critério de preenchimento
de REMOÇÃO para INGRESSO que é o que pretende
democraticamente o recorrente.” (fl. 159)

Nas contra-razões ao recurso, o Estado do Rio Grande do Sul
alega que “para se definir quais dentre os Cartórios estariam sujeitos
a preenchimento por ingresso ou por remoção, foi tomado em
consideração o critério de preenchimento das que antes vagaram,
com o que se procurou dar interpretação ao §3º do artigo 236 da
Constituição Federal que o harmonizasse com o princípio da
impessoalidade.” (fl. 168).

A d. Subprocuradoria-Geral da República opina pelo
desprovimento do recurso (fl. 182).

É o relatório.
EMENTA
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.

CRITÉRIO DE PREENCHIMENTO DE VAGAS EM SERVIÇOS
NOTARIAIS. EDITAL QUE INCLUI VAGA RELATIVA A
OFÍCIO NÃO MAIS EXISTENTE. REPERCUSSÃO NA
ORDEM DOS CRITÉRIOS. ILEGALIDADE. RECURSO
PROVIDO.

I - Ilegal a inclusão editalícia de Ofício Notarial não mais
existente, tendo em vista que esse fato repercute na fixação do
critério de preenchimento das demais vagas.

II - Inaplicabilidade da Súmula 46/STF, tendo em vista que seu
conteúdo é estranho ao caso em tela.

Recurso provido.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO FELIX FISCHER (Relator): A Lei nº

11.183/98, do Estado do Rio Grande do Sul, tal como fizera a Lei
Federal nº 8.935/94, estabeleceu dois critérios para o preenchimento
de vagas nos serviços notarial e de registro, quais sejam, um terço
por concurso público de remoção e dois terços por concurso
público de ingresso. Confirma-se:

“Art. 23 - As vagas serão preenchidas, alternadamente, duas
terças partes por concurso publico de ingresso e uma terça parte
por concurso de remoção, atendendo-se à data da vacância ou,
quando vagas na mesma data, a data da criação do serviço”.

Na espécie, o Edital nº 01/03, de 05.03.2003, que estabeleceu
o critério de preenchimento das vagas existentes em serventias
notariais e registrais no Estado do Rio Grande do Sul, assim dispôs
a respeito das serventias relacionadas ao Município de Vera Cruz:

a) Ofício Sede Municipal de Vara Cruz - concurso público por
ingresso (fl. 36);

b) Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos de Vera Cruz -
concurso público por remoção (fl. 34); e,

Acórdão do STJ que altera critérios de
preenchimento de vagas em cartórios no RS
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c) Registros Públicos de Vera Cruz - concurso público por
ingresso (fl. 37).

Em princípio, a alternância e a proporção adotadas no critério
de preenchimento das mencionadas vagas estariam corretas, porém,
dado fundamental ressaltado pelo recorrente demonstra o equívoco
cometido na elaboração do cogitado edital: o desmembramento
do Ofício de Sede Municipal de Vera Cruz ocorrido por meio da
Resolução nº 284/99-CM (fl. 33). Com esse desmembramento, duas
novas serventias foram criadas, Serviço de Tabelionato de Notas e
de Protestos e Serviço de Registros Públicos, extinguindo-se o
ofício originário. A própria autoridade apontada como coatora
reconhece esses fatos:

“Esclarece-se, porém, que o Ofício de Sede Municipal de Vera
Cruz, que posteriormente foi extinto para dar origem às duas
serventias acima referidas, continuará aparecendo no rol das
serventias vagas constantes do Edital publicado em 1999, embora
não mais estando ofertado para concurso de ingresso ou remoção
(tendo constado observação no edital a esse respeito). Isto será
feito para se manter a ordem estrita, já consolidada, das serventias
vagas até 31.12.98, a fim de não se suscitar dúvidas quanto à
transparência dos critérios adotados.” (fl. 71).

Em 15.05.2003, foi publicado o Edital n. 02/03, retificando o
Edital n. 01/03, porém, foi mantida a equivocada referência ao
Ofício Sede do Município de Vera Cruz.

Ocorre que a manutenção, no edital, do Ofício de Sede
Municipal de Vera Cruz repercutiu na determinação da espécie de
concurso que foi estabelecido para as duas serventias surgidas
com o desmembramento desse ofício. Essa repercussão foi
consagrada com a publicação do Edital n. 03/03, de 28.05.2003,
que abriu concurso por remoção para o Tabelionato de Notas e
Protestos de Títulos de Vera Cruz. Por conseguinte, não há como
admitir que seja elencado em edital um ofício que não mais existe.

Neste ponto, cumpre lembrar que há disposição legal
estabelecendo os critérios de preenchimento das vagas relativas as
serventias notariais, razão pela qual a impugnação a edital que
descumpre tais preceitos não pode ser desqualificada sob o
argumento de que se estaria, simplesmente, “satisfazendo interesse
moral e econômico” (fl. 129) de particular.

O e. Desembargador Nelson Antonio Monteiro Pachedo, ao
proferir voto vista, bem observou a ofensa ocorrida ao direito do
impetrante, ora recorrente. Confirme-se:

“Repito em nome da clareza, que a manutenção do Ofício Sede
Municipal de Vera Cruz no edital do certame caracteriza flagrante
violação aos princípios regentes dos concursos públicos, uma vez
que se manipulou, com isso, a ordem de ingresso e remoção
estabelecida no art. 23 da Lei-RS nº 11.183/98.

No caso do impetrante, como demonstrou o seu ilustre patrono
de modo didático, a inclusão do Ofício extinto no edital causou-
lhe prejuízo imediato e irreparável, pois os dois novos serviços
foram ofertados, respectivamente, para concurso de remoção e
ingresso, quando a sua exclusão simplesmente causaria a pura e
simples inversão. É claro que toda a lista será alterada, mas isso é
decorrência de estreita obediência ao referido art. 23 da Lei-RS
11.183/98. Penso, por isso, que não há como falar em consolidação
das serventias vagas até 31DEZ98, argumento que parece ter
impressionado a Administração e sua preocupação com a
transparência de seus atos.

Para dar como consolidada aquela situação, fez publicar como
vaga uma serventia extinta, maculando com isso a cronologia
prevista em lei.” (fl. 135/136).

Cumpre destacar que o desmembramento do Ofício Sede do
Município de Vera Cruz ocorreu em 14.06.1999 (fl. 33), enquanto
que os editais 01, 02 e 03 foram publicados no ano de 2003 e, pois,
no momento dessas publicações, há muito já se sabia que não mais
existia o Ofício Sede do Município de Vera Cruz.

Observo, ainda, que não procede a afirmação do Estado do Rio
Grande do Sul, nas contra-razões (fl. 169), de que o presente recurso
ordinário investiria contra a tese consagrada no verbete 46 da Súmula/
STF. Essa Súmula dispõe que o “desmembramento de serventia de
justiça não viola o princípio de vitaliciedade do serventuário” e, por
conseguinte, nada tem haver com a ilegalidade apontada pelo
recorrente em relação ao edital impugnado. Não está em discussão se
foi legal ou não o desmembramento, mas bem ao contrário, pretende
o recorrente a correta aplicação de disposição legal que estabelece os
critérios de preenchimento das vagas nos serviços notariais,
considerando o desmembramento anteriormente ocorrido.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso ordinário para que o
Ofício de Sede Municipal de Vera Cruz seja suprimido da lista de
serventias vagas, alterando-se, consequentemente, o critério de
preenchimento da vaga relativa ao Tabelionato de Notas e Protestos
de Títulos de Vera Cruz e da vaga relativa ao Tabelionato de
Registros Públicos de Vera Cruz.

É o voto.
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O SINDIREGIS parabeniza o Sr. Marco

Antônio Uberti Gonçalves pela iniciativa de

criar o Roteiro Básico de Serviços 2006,

publicado por iniciativa dos Serviços

Registrais Públicos de Antônio Prado e

distribuído gratuitamente para a comunidade

e órgãos públicos.

Deve ser publicada resolução do Conselho Nacional
de Justiça proibindo os cartórios extrajudiciais de
contratarem parentes de magistrados que exerçam
atividade de fiscalização dos serviços extrajudiciais e
parentes de qualquer desembargador de tribunal de
justiça do estado onde se localizam os serviços
extrajudiciais. A proibição foi decidida em sessão do
CNJ, dia 15/08 e vale para novas contratações a partir
da publicação da resolução.

Esta é a segunda medida do Conselho Nacional de
Justiça relacionada à contratação de parentes. Em
outubro de 2005, o CNJ proibiu o nepotismo no
Judiciário, com a resolução número sete.

“Agora, o Conselho usa o mesmo princípio para
proibir a contratação de esposa, companheiro ou
parentes de qualquer magistrado que exerça atividade
de fiscalização dos serviços extrajudiciais, até dois anos
depois de cessada aquela atividade”, explica o
conselheiro Cláudio Godoy, relator da matéria no CNJ.

“A vedação vale também para contratação de
cônjuge, companheiro ou parente de qualquer
desembargador do Tribunal de Justiça do Estado em
que se localizam os serviços extrajudiciais”, diz.

Os cartórios extrajudiciais (tabelionatos, registro de
imóveis, registro civil e outros) pertencem à estrutura
do Judiciário e são fiscalizados pelo CNJ. As atividades
inerentes a estes órgãos são públicas e exercidas por
delegação do Judiciário. Os titulares dos cartórios são
escolhidos por meio de concurso público e os
funcionários são contratados com  base na CLT.

Fonte: Jornal O Cartório nº 67, Set-2006.

Cartórios ficam
proibidos de

contratar parentes
de magistrados

Contribuição Sindical é uma obrigação (de caráter
compulsório) devida por todos aqueles que participam de
uma determinada categoria econômica, profissional ou de
uma profissão liberal, em favor da entidade sindical
representativa da mesma categoria ou profissão, ou,
inexistindo esta, da Conta Especial Emprego e Salário.

A Contribuição Sindical Urbana arrecadada mensalmente
por todos os estabelecimentos bancários, depois de repassada
à CEF será distribuída às entidades sindicais tituladas nas
GRCS, na forma a seguir indicada:

a) 5% (cinco por cento) para a Confederação;
b) 15% (quinze por cento) para a Federação;
c) 60% (sessenta por cento) para o Sindicato
d) 20% (vinte por cento) para a Conta Especial Emprego

e Salário – CEES.
Inexistindo confederação o percentual a esta

correspondente caberá à Federação representativa do grupo.
Na falta de entidade de grau superior (confederação e

federação) o percentual que àquelas caberia será destinado
à Conta Especial emprego e Salário – CEES.

Não havendo sindicato o percentual previsto acima será
creditado à Federação correspondente à mesma categoria
econômica ou profissional.

Para melhor entendimento do processo de distribuição,
observe o quadro a seguir:

Quadro de distribuição Da contribuição sindical

SIND. FEDERAÇÃO CONFED. CEES

60% 15% 5% 20%

60% NA FALTA 20% 20%

60% NA FALTA NA FALTA 40%

60% 20% NA FALTA 20%

NA FALTA 60% 20% 20%

NA FALTA NA FALTA 60% 40%

NA FALTA NA FALTA NA FALTA 100%

NA FALTA 60% NA FALTA 40%
Alerta aos registradores e notários

Os Registradores Públicos e os Notários possuem
sindicato representativo da categoria, respectivamente,
SINDICATO DOS REGISTRADORES PÚBLICOS DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – SINDIREGIS, e
SINDICATO DOS NOTÁRIOS DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL – SINDINOTARS, para os quais estão
obrigados ao recolhimento da contribuição sindical.
Portanto, não poderão recolher a contribuição sindical

para qualquer outra entidade sindical, ainda que de grau

superior, sob pena de, em assim fazendo, ter que recolher

novamente à entidade legitimada para tanto.

Contribuição
Sindical
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