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1. Extinta a delegação notarial e/ou de registro, na
forma do art. 39 da Lei Federal nº 8.935/1994 – LNR, o serviço
torna-se vago, e o exercício da função delegada retorna ao Poder
concedente1, no caso, o Poder Judiciário, que detém a incumbência
de designar o interino responsável, até o seu provimento por
concurso público, de forma a não permitir a descontinuidade na
prestação do serviço público notarial e/ou registral, que, afinal,
deve se desenvolver regularmente, sem interrupções.
O restabelecimento do exercício da função delegada
ao Tribunal de Justiça permite a sua intervenção no gerenciamento
do serviço, mormente porque a extinção da delegação gera efeitos
sobre todos os contratos de trabalho firmados com o ex titular
do serviço, que se extinguem, fazendo cessar qualquer vínculo
com o serviço notarial e/ou de registro.
1.1. Assim, todos os contratos de trabalho mantidos
com o ex titular devem ser rescindidos, e, via de consequência,
todas as Portarias de indicação de escreventes, firmadas pelo ex
titular, devem ser revogadas, uma vez que se trata de relação
pessoal e de confiança.
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Como bem esclarece Rodrigo Fernandes Lima DALLEDONE, a delegação referida pelo

art. 236, caput, da Constituição Federal, pode ser classificada “[como] a relação
jurídico-administrativa especial, inaugurada pelo ato de outorga, através da
qual se dá a transferência do exercício da função pública notarial para o
particular

selecionado

por

meio

de

concurso

público,

remanescendo

sua

titularidade e fiscalização na órbita do Poder Judiciário.” (Função Pública
Notarial: regime jurídico e fiscalização judicial, 1ª ed., Curitiba: Editora
Prismas, 2016, p. 135).

1.2. Nesse sentido, deverão os Juízes de Direito
Diretores do Fórum examinar se subsistem Portarias de indicação
de escreventes (substitutos e indicados), após a vacância, e, em
caso positivo, devem ser adotadas as providências recomendadas.
1.3. Ainda, por oportuno, mesmo com a entrada em
exercício

de

novo

agente

delegado,

as

Portarias

devem

ser

revogadas; pretendendo a continuidade, o novo agente delegado
deverá fazer a indicação, a ser formalizada pelo Juiz Diretor do
Fórum da Comarca, nos termos do “modelo 5” do Código de Normas
do Foro Extrajudicial – CNFE.
2. Dessa forma, com o intuito de orientação, expeçase ofício-circular aos Juízes Diretores de Fórum e Corregedores
do Foro Extrajudicial, instruído com cópia desta decisão.
3.

Dê-se

ciência

aos

Juízes

Auxiliares

da

Corregedoria-Geral de Justiça, aos Assessores Correcionais e aos
Assessores da Corregedoria da Justiça.
Curitiba, 7 de agosto de 2017.

Des. MÁRIO HELTON JORGE
Corregedor da Justiça

2

