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Excelentíssimo Senhor Corregedor Geral da Justiça, 

Trata-se de expediente iniciado com a notícia da 

aplicação da pena de perda de delegação contra o Sr. 

, titular do 1.° Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos da 

Comarca de Ibitinga, publicada, no Diário da Justiça Eletrônico, no dia 13 de 

dezembro de 2011 (fls. 02/03). 

Os autos foram instruídos com cópia do Provimento 

n.° 747/2000 (fls. 04/06). 

Certificou-se, em seguida, a data em que concluído 

o 7.° Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de 

Notas e de Registro do Estado de São Paulo (fls. 08/09). 

E o relatório. 

OPINO. 

Com o Provimento CSM n.° 747/2000, o 1.° e o 2.° 

Tabeliães de Notas passaram a exercer, provisoriamente, atribuições relativas 

ao protesto de letras e títulos. 

Ainda consoante aludido provimento, 

diretriz estabelecida pelo inciso II do seu artigo 2.°, quandt 

vacância, haveria a extinção do serviço notarial vago e, com/íss< 

extrajudicial remanescente concentraria, com exclusividade/ 

serviços de notas e de protesto de títulos. 



PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 
Proc. n.°2012/1646 -fls. 2 

Resguardada a plena eficácia do Provimento CSM 

n.° 747/2000, a perda de delegação noticiada importaria a extinção do serviço 

notarial prestado pelo l.° Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos 

da Comarca de Ibitinga, vago, e o 2.° Tabelião, assumindo a exclusividade dos 

serviços notariais na Comarca de Ibitinga, passaria, com isso, a denominar-se, 

simplesmente, Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos. 

Contudo, por ocasião do julgamento da ação direta 

de inconstitucionalidade n.° 2.415, definiu-se, embora improcedente a ação, 

que o Provimento CSM n.° 747/2000 e o Provimento CSM n.° 750/2001, cujas 

constitucionalidades foram questionadas, produziriam efeitos somente até o 

encerramento total do 7.° Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga 

de Delegações de Notas e de Registro do Estado de São Paulo. 

Vale dizer: os Provimentos acima identificados não 

foram extirpados do ordenamento jurídico, tanto que improcedente a ação, 

porém, ao juízo de improcedência, agregou-se, nas palavras do Ministro 

Gilmar Mendes, empregadas ao tempo dos debates, "um obiter dictum, mas 

com eficácia." 

Enfim - inocorrente um juízo de procedência, ainda 

que com a modulação admitida pelo artigo 27 da Lei n.° 9.868/1999, de cujo 

teor se retira a possibilidade de limitação dos efeitos das decisões de 

inconstitucionalidade -, atribuiu-se eficácia pro futuro a ponderações de 

caráter acessório, cujas ausências não comprometeriam o comando emergente 

da decisão colegiada. 

Malgrado afastadas as inconstitucionalidades dos 

Provimentos CSM n.° 747/2000 e 750/2001, porquanto injustificável a 

declaração de suas ilegitimidades, as fundamentações relacionadas à exigência 

de lei em sentido estrito para qualquer nova reestruturação7 das serventias 

EiiE 
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extrajudiciais e à limitação dos efeitos de tais provimentos produzem efeitos 

vinculantes. 

Dentro desse contexto, não há como reconhecer a 

extinção do serviço notarial afeto ao 1.° Tabelião de Notas e de Protesto de 

Letras e Títulos da Comarca de Ibitinga: o encerramento do 7.° Concurso de 

Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado 

de São Paulo se deu, com a conclusão das investiduras dos candidatos em suas 

delegações, em 27 de setembro de 2011, enquanto a vacância de mencionada 

delegação, pressuposto para a extinção idealizada, consumou-se apenas no dia 

13 de dezembro de 2011, quando o Provimento CSM n.° 747/2000 já estava 

privado de sua eficácia. 

Destarte, resta, na hipótese vertente, a declaração de 

vacância do 1.° Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos da 

Comarca de Ibitinga - a persistir até extinção imposta por lei em sentido estrito 

ou, se ocorrer antes, a realização de concurso público e a outorga da delegação 

a um novo titular -, com designação, por Vossa Excelência, de um responsável 

substituto (artigo 39. § 2.°, da Lei n.° 8.935/1994, e 28, XXIX. do Regimento 

Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo). 

No entanto, antes da declaração de vacância, impõe 

consultar a MM. Juíza Corregedora Permanente visando à indicação de 

preposto para responder, na condição de interino, pelo expediente, até porque, 

nos termos do § 2.° do artigo 3.° da Resolução n.° 80/2009 do Conselho 

Nacional de Justiça, a interinidade recairá, obrigatoriamente, sobre "preposto 

do serviço notarial ou de registro na data da vacância, preferindo-se os 

prepostos da mesma unidade ao de outra." y 

Quer dizer: não é possível designar o, interventor 

A , Oficial de Registro Civil das Ressoas 
/ / / / \ l i / / l 

Naturais e de Interdições e Tutelas da Comarca de Ibitinga, como interino. / 

=19E 
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Pelo exposto, o parecer que submeto ao elevado 

critério de Vossa Excelência sugere: 

a) a não extinção do serviço notarial afeto ao 1.° 

Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos da Comarca de Ibitinga; e, 

b) comprometida a nomeação do atual interventor 

como interino, a expedição de ofício à MM. Juíza Corregedora Permanente 

visando à indicação de preposto para responder pela unidade extrajudicial, 

com observação das diretrizes traçadas pela Resolução n.° 80/2009 do 

Conselho Nacional de Justiça, antes, portanto, da declaração da vacância. 

Sub censura. 

São Paulo, 27 fevereiro de 2012. 

Ob. 

Luciano Gonçalves Paes Leme 
Juiz Auxiliar da Corregedoria 
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CONCLUSÃO 

Em 28 de fevereiro de 2012, faço estes autos 
conclusos ao Desembargador JOSÉ RENATO 
NALINI. DD. Corregedor Geral da Justiça do 

Estado de São Paulo. Eu, j g . 

,vo<ry7^g/.g-J X Escrevente Técnico Judiciário 
do GATJ 3, subscrevi. 

Aprovo o parecer do MM. Juiz Auxiliar da 

Corregedoria e, por seus fundamentos, que adoto, reconheço que a 

declaração de extinção do serviço notarial afeto ao 1.° Tabelião de Notas e 

de Protesto de Letras e Títulos da Comarca de Ibitinga ficou prejudicada e 

determino a expedição de ofício, com urgência, conforme e para os fins 

sugeridos. 

Publique-se. 

São Paulo. 28 de fevereiro de 

JOSÉ RENATO NALINI 
Corregedor Geral da Justiça 


