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Processo n° 3988465/2012

Aos Magistrados Diretores de Foro

Assunto: Cientifica sobre o roteiro referente à designação de servidores para serventias

extrajudiciais

Senhor(a) Juiz (a),

Encaminho a Vossa Excelência para ciência própria e de seus pares, cópias do

Despacho n° 3326/2012 e do roteiro específico para designação de funcionários de serventias

extrajudiciais, a título de orientação.

Para consultas a provimentos e demais atos deste órgão correicional, acessar

www.tjgo.jus.br (link corregedoria, item publicações).

ofcir086/RC

Atenciosamente.

DES". BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO

Corregedora-Geral da Justiça

Rua 10. n° 150, 11° andar, Setor Oeste - CEP 74120-020 Goiánia-GQ - Fax (62) 3216-2711 - Telejudiciário (62) 3213-1581
correqsec@tiqo.ius.br
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PODER JUDICIÁRIO
Corregedoria-Geral da Justiça
Assessoria Jurídica

Processo n°

Nome

Assunto

3988465/2012-Guapo

Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de Guapo

Consulta

DESPACHO N°33e2G /2012

Acolho integralmente o Parecer n° 683/2012 (fs. 90/92).

Encaminhem-se os autos à Divisão de Gerenciamento de

Estatística para as devidas anotações, porquanto evidenciada na espécie a

desnecessidade de edição de portaria, consoante diretrizes do parágrafo único1, art.

155 da Consolidação dos Atos Normativos desta corregedoria.

Tocante à sugestão relativa à designação de funcionários

para serventias extrajudiciais (fs. 90/92), nada obstante em fase de elaboração a

cartilha da Diretoria do Foro por esta corregedoria, expeça-se ofício circular a todos

os magistrados goianos no exercício de tal mister, encaminhando-lhes o roteiro

encartado às fs. 87/88, a título de orientação.

Cientifique-se a Dra. Rita de Cássia Rocha Costa, ou a

quem a substitua, com o envio de cópias da peça opinativa e deste despacho.

Após, arquivem-se.

À Secretaria Executiva.

Goiânia, O3 de setembro de 2012.

DespCVMA/VML

DESafBEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO
Corregedora-Geral da Justiça

I Parágrafo único - Observar a desnecessidade de editar portaria designando escrevente para essas
serventias, devendo tão somentefazer a comunicação.
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ROTEIRO ESPECÍFICO PARA DESIGNAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DE SERVENTIAS

EXTRAJUDICIAIS

-H FUNÇÕES DE ESCREVENTE:

a) deve ser contratado pelo titular da serventias sob o regime da legislação
do trabalho (art. 20, Lei n° 8.935/94).

fb) não há necessidade de se editar portaria designatória. Porém, a contratação
será comunicada ao diretor do foro e este, consequentemente, deverá

oficiar à Corregedoria-Geral da Justiça, informando o nome do

contratado, para as devidas anotações.

c) é vedada a contratação de escrevente por respondente, sem autorização do
TJ (§ 4o, art. 3o- Resolução n° 80/2009).

2) DESIGNAÇÃO DE SUBSTITUTO:

a) deverá ser escolhido o substituto dentre os escreventes contratados, sendo

imprescindível esta contratação.

b) não há necessidade de edição de portaria bastando apenas

r comunicar à Corregedoria-Geral da Justiça, a indicação feita.

3^ DESIGNAÇÃO DE RESPONDENTE:

a) só será designado respondente, preposto do serviço notarial ou de

registro, ou seja:

- substituto designado pela própria serventia;

- escrevente contratado pela mesma serventia;

- titulares ou escrevente de outro serviço congênere, da própria comarca ou de

distrito judiciário integrante da comarca (Resolução n° 80/2009, do CNJ e

artigo 155, da CAN).
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b) é proibida a designação de parentes até o terceiro grau, por

consangüinidade ou afinidade, de magistrados que estejam incumbidos

da fiscalização dos serviços notariais e registrais, de

Desembargador integrante do Tribunal de Justiça da unidade da

federação que desempenha o respectivo serviço notarial ou de registro,

ou em qualquer outra hipótese em que ficar constatado o nepotismo, ou o

favorecimento de pessoas estranhas ao serviço notarial ou registrai,

ou designação ofensiva à moralidade administrativa (art. 3o Resolução

n° 80/2009-CNJ).

c) é necessária a edição de portaria a ser aprovada pela Presidência

do Tribunal de Justiça.
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