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II - lavrar autos e certidões referentes aos atos que praticarem;

III - convocar pessoas idôneas para que testemunhem atos de sua função, quando a lei assim o exigir;

IV - manter sob sua guarda e responsabilidade os autos que lhe forem confiados;

V - comparecer diariamente ao Fórum e aí permanecer enquanto necessário;

VI - estar presente às audiências, quando solicitado, e auxiliar o juiz na manutenção da ordem;

VII - exercer, cumulativamente, quaisquer outras funções previstas em lei e dar cumprimento às ordens emanadas do Juiz;

XIII - emitir, independentemente de despacho, certidão de qualquer ato ou termo do processo ou de fato de seu conhecimento em razão
do ofício;

XIV - auxiliar e estar presente às audiências, quando solicitado;

XV - coordenar e supervisionar todas as atividades relacionadas com serviços da Secretaria.

Extrai-se, facilmente, do citado dispositivo legal, que as atribuições inerentes ao cargo efetivo em questão, exercido por G., são restritas
a atos de natureza meramente auxiliar do juízo, portanto, sem nenhuma feição de chefia ou de assessoramento.

Nesse contexto, não há como enquadrar os irmãos na hipótese de nepotismo descrita no art. 2º, III, da Resolução CNJ n. 7/2005 e
mesmo na Súmula n. 13 do STF, taxativos ao condicionar a investidura às situações em que o cargo exercido pelo servidor parente tenha viés
diretivo ou de assessoramento.

Ante o exposto, inexistente a irregularidade apontada, julgo improcedente o pedido.

Arquivem-se.

Intimem-se.

Brasília, 8 de março de 2017.

MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Corregedor Nacional de Justiça
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EMENTA: RECURSO EM SEDE DE PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. FASE DE
TÍTULOS. ATIVIDADE NOTARIAL E REGISTRAL. NÃO PRIVATIVA DE BACHAREL EM DIREITO. DECISÃO RECENTE DO CNJ. NÃO
PROVIMENTO.

I. Recurso contra decisão que julgou improcedente o pedido, por considerar que a atividade notarial e registral, arrolada no item I do
7.1 da minuta anexa à Resolução CNJ nº 81/2009 (item “a” do Capítulo XVIII do Edital TJMG 01/2014), por não ser privativa de bacharel em
Direito, não deveria ser computada.

II. O Plenário do Conselho Nacional de Justiça decidiu, em 24/11/2016, que a atribuição da pontuação do item 13.1, I, do Edital, referente
ao exercício de cargo, emprego ou função não privativo de bacharel em direito traduz-se em flagrante descumprimento da Resolução CNJ nº
81/2009, bem como do próprio edital do concurso (PCA nº 0006147-47.2015.2.00.0000 - Cons. Rel. Lélio Bentes).

III. Inexistindo, nas razões recursais, qualquer alegação capaz de alterar o entendimento adotado, a decisão monocrática combatida
deve ser mantida.

IV. Recurso conhecido, uma vez que tempestivo, mas que, no mérito, nega-se provimento.

ACÓRDÃO
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O Conselho, por maioria, negou provimento ao recurso administrativo, nos termos do voto do Relator. Vencidos os Conselheiros Arnaldo
Hossepian, Henrique Ávila, Rogério Nascimento, Norberto Campelo e Luiz Cláudio Allemand. Votou a Presidente. Ausente, em razão da vacância
do cargo, o representante da Câmara dos Deputados. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 4 de abril de 2017. Presentes à
sessão os Excelentíssimos Senhores Conselheiros Cármen Lúcia, João Otávio de Noronha, Lelio Bentes, Carlos Levenhagen, Daldice Santana,
Gustavo Tadeu Alkmim, Bruno Ronchetti, Fernando Mattos, Carlos Eduardo Dias, Rogério Nascimento, Arnaldo Hossepian, Norberto Campelo,
Luiz Cláudio Allemand e Henrique Ávila. Manifestou-se oralmente a requerente Livia de Almeida Carvalho.
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RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Administrativo, em sede de Procedimento de Controle Administrativo, com pedido de liminar, interposto por Lívia
de Almeida Carvalho, em face de decisão monocrática final que julgou improcedente, por considerar que a atividade notarial e registral no item
I do 7.1 da minuta anexa à Resolução CNJ nº 81/2009 (item “a” do Capítulo XVIII do Edital TJMG 01/2014), por não ser privativa de bacharel
em Direito, não deveria ser computada.

A requerente propôs este expediente contra o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais - TJMG, no qual questiona a avaliação
realizada na fase de títulos pela Comissão Examinadora do Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e de
Registro de Minas Gerais, regido pelo Edital n.º 01/2014-TJMG

Entende que a decisão combatida foi fundamentada em Consulta proferida pelo Plenário do CNJ em 2010 e que o entendimento já teria
sido superado.

Diz que possuía os 03 anos de atividade notarial e registral quando da realização das provas, uma vez que houve a republicação do
primeiro edital (janeiro/2014) ocorrida em outubro de 2014, em que se mencionava que o tempo de exercício comprobatórios da atividade realizada
seriam aqueles completados até a data de sua republicação (VER ITEM 1.1, G)

Afirma que o TJMG é o único tribunal do país que considera que “o notário registrador que presta concurso com base na regra da exceção,
se tiver diploma de bacharel em direito, terá, diferente dos demais concursados, direito ao título” (fl. 06, Id nº 2042685).

Sustenta que há precedentes do CNJ que determinaram a certos tribunais a reavaliação dos títulos dos candidatos para não atribuir
pontuação a bacharéis em direito que tiveram comprovado o exercício de delegação de notas e de registro pelo período de 03 anos.

Por fim, aduz que a Resolução CNJ nº 81/2009, já liberada para inclusão em pauta, trata da atualização do tema, que não permite a
supramencionada contagem de pontos.

Pede que “seja corrigido o critério de pontuação dos títulos, atribuindo-se aos concursados bacharéis em direito, a pontuação
em decorrência de já serem registradores”.

Luís Eduardo Guedes Kelmer, candidato, requer sua habitação como terceiro interessado e diz que inexiste interesse geral no tema,
a autorizar o pronunciamento do CNJ; do não recebimento do recurso, por estar a matéria amplamente debatida neste Conselho; do não
enquadramento da atividade notarial e registral como privativa de bacharel em direito.

Deferida a habitação de Luís Eduardo Guedes Kelmer e determinada a intimação do Tribunal, este informa que a recorrente não apontou
qualquer afronta aos princípios da Administração Pública, buscando, na verdade, uma reanálise de seus títulos, a configurar evidente interesse
particular. Conclui que o exercício da delegação de atividades notariais e/ou registrais não é atividade privativa de bacharel em Direito, não se
enquadrando no inciso I do item 7.1 da minuta de edital anexa à Resolução CNJ nº 81/2009 e que caberia a comprovação alternativamente de
sua experiência jurídica ou notarial (impossibilidade de cumulação).

Rosângela Soares de Assis, candidata, requer também sua habilitação como terceira interessada e que seja adotada a  interpretação do
STF no julgamento do MS nº 33.527 em relação ao item 4, alíneas “a” e “b” do Edital 01/2014, anulado o Aviso publicado no dia 05/10/2015 e
atribuído 02 pontos a todos os candidatos bacharéis em direito que tenham comprovado o exercício de delegação notarial e/ou de registro pelo
período mínimo de 03 (três) anos ou que tenham apresentado certidão de inscrição na OAB pelo período mínimo de 03 (três) anos.

Em continuação, Luís Eduardo Guedes Kelmer, terceiro interessado, pugna pelo indeferimento do ingresso de Rosângela Soares de
Assis como interessada, pois sua pretensão alarga os limites objetivos do pedido inicial.

A recorrente noticia a ocorrência de fato novo configurado na redação do Edital TJMG nº 01/2016, em relação ao subitem 18.4, alínea “a”
c/c 18.4.3, que acrescentou que “a delegação deverá ter sido provida por Concurso Público por candidato bacharel em Direito”. No seu entender,
isto autorizaria a pontuação cumulativa da atividade de notarial e advocacia constante subitem 18.4, alínea “a”.
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Indeferido o pedido de ingresso de Rosângela Soares de Assis e determinada a intimação do Tribunal, este alega que a recorrente não
se encontra regida pelas regras constantes do Edital TJMG nº 01/2016.

Luíz Eduardo Guedes Kelmer, terceiro interessado, relata também a ocorrência de fato novo caracterizado no julgamento por este
Conselho da matéria aqui tratada (PCA nº 0006147-47.2015.2.00.0000), argumentando que a interpretação dada no PCA 6147 deveria ser
aplicada apenas em concursos vindouros, sob pena de ofensa à segurança jurídica, à impessoalidade e à vinculação ao instrumento convocatório.

É o breve relatório.
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VOTO

O recurso é tempestivo e próprio, razão pela qual dele conheço, nos termos do artigo 115 do Regimento Interno do Conselho Nacional
de Justiça.

Examinando os autos, verifica-se que as alegações trazidas pela parte recorrente em sede recursal não são capazes de alterar o
entendimento sobre a causa, razão pela qual mantenho a decisão por seus jurídicos fundamentos abaixo transcritos, os quais submeto ao crivo
deste Colegiado:

“Trata-se de Procedimento de Controle Administrativo proposto por Lívia de Almeida Carvalho, devidamente qualificada na inicial, contra
o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais - TJMG, no qual questiona a avaliação realizada pela Comissão Examinadora do Concurso
Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e de Registro, quando da fase de títulos do certame.

Informa que, em 2014, inscreveu-se no certame deflagrado pelo Edital n.º 01/2014 para delegação de serventia extrajudicial vaga do
Estado de Minas Gerais, tendo logrado aprovação nas provas escritas e oral. Contudo, por ocasião da pontuação dos títulos, conforme resultado
preliminar publicado em 28/6/2016, deixou a Comissão Examinadora de considerar como título sua experiência de profissional na área da
advocacia, bem como o exercício de delegação de serviços notariais ou de registros por mais de três anos, como consta do item 4, alínea
“a”, do regulamento de abertura, sob o argumento de que a candidata não apresentou documentação probatória do exercício da advocacia e que
a atividade notarial e de registro exercida não era privativa bacharel em ciências jurídicas, nos termos do § 2º do artigo 15 da Lei n.º 8.935/94.

Aduz que, apesar de obter aprovação em 1º lugar nas fases iniciais para ingresso pelo critério de remoção, após a avaliação dos títulos,
a Requerente caiu para a 4ª posição. Diante desse resultado, interpôs recurso administrativo perante a Comissão Examinadora. Não obstante,
suas razões foram indeferidas.

A candidata sustenta que a Lei dos Cartórios, ao regulamentar o art. 236 da Constituição da República, estabelece como pré-requisito para
delegação de serventia extrajudicial a apresentação do título de bacharel em direito (art. 14, inciso V). Como exceção, possibilita a participação
em concurso por candidato não bacharel em direito, desde que tenha completado, até a data da primeira publicação do edital, dez anos de
exercício em serviço notarial ou de registro (§ 2º, art. 15, da Lei n.º 8.935/94).

Em suas argumentações, a Requerente informa que “não há nenhuma impugnação às regras editalícias do certame, originando-se a
divergência da interpretação que se tem conferido aos incisos I e II do item 7.1 do edital”, que neste ponto acompanha as regras da Resolução
CNJ n.º 81/2009. Relata que o TJMG, quando do concurso regulado pelo Edital n.º 01/2011, adotou o entendimento segundo o qual os bacharéis
em direito que exerciam atividade notarial e de registro por 3 (três) anos não tinham direito à pontuação em relação ao item 7.1, inciso I, sendo
considerado que a delegação não é privativa de bacharel em direito.

Informa que esse entendimento foi posteriormente confirmado pelo CNJ quando do julgamento do PCA n.º 0005398-98.2013.2.00.0000
(e outros), que passou a não conceder pontuação aos bacharéis em direito, sob o argumento de que a delegação não é atividade privativa. Ocorre
que o tema foi submetido à apreciação do Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento do MS n.º 33.527, o Ministro Marco Aurélio proferiu
decisão cautelar para suspender os efeitos da decisão do CNJ até final decisão pela Suprema Corte.

Aduz que o próprio Conselho Nacional de Justiça vem realizando estudos para atualização da Resolução n.º 81/2009, com perspectiva
de saneamento da controvérsia.

Argumenta que, para surpresa dos candidatos inscritos no concurso do TJMG regulado pelo Edital n.º 01/2014, a Comissão Examinadora
negou a pontuação referente ao item 4, alínea “a”, do referido edital, aos candidatos que exerceram delegação de serviços notariais e de registro
por um mínimo de 3 anos, sob o argumento de que “a delegação notarial e registral não é privativa de bacharel em direito”.

No presente procedimento a Requerente pretende discutir se a expressão “privativa de bacharel em direito”, constante do item 4, alínea
“a”, do edital (e que reproduz trecho da própria minuta de edital da Resolução CNJ n.º 81/2009), refere-se também ao vocábulo “delegação”, ou
se está vinculada apenas à expressão “cargo, emprego ou função pública”.
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Defende, assim, que a interpretação dada pela Comissão do Concurso em Minas Gerais, além de equivocada, é também discriminatória,
pois privilegia os que concorrem à função de registrador/notário pela regra de exceção (art. 15, § 2º), na medida em que, para estes, considera
válida a atividade notarial por dez anos, ao mesmo tempo, como pré-requisito de habilitação e como título; enquanto o tempo no ofício cartorário
não constitui pré-requisito para os bacharéis em direito.

Diante dos argumentos que apresenta, requer a concessão de medida liminar, a fim de que seja suspensa a homologação da classificação
do concurso antes da apreciação definitiva do pedido formulado no presente procedimento. No mérito, pugna pela confirmação da liminar e
consequente publicação de nova lista de classificação, que deverá considerar como título o exercício na função de registrador e notário, por
mais de três anos.

É o relatório.

Passo a análise do mérito, razão pela qual fica prejudicado o pedido de liminar.

A pretensão da requerente cinge-se à avaliação realizada pela Banca Examinadora, na fase de títulos, quanto ao não enquadramento
da atividade de oficial de registro de imóveis por bacharel em Direito, constante do item “a” do Capítulo XVIII do Edital TJMG nº 01/2014.

Sem razão a requerente.

A minuta de edital da Resolução CNJ nº 81/2009, que dispõe sobre os concursos públicos de provas e títulos, para a outorga das
Delegações de Notas e de Registro, listou os títulos que seriam considerados aptos a receberem a pontuação indicada:

7. TÍTULOS

“7.1. O exame de títulos valerá, no máximo, 10 (dez) pontos, com peso 2 (dois), observado o seguinte:

I - exercício da advocacia ou de delegação, cargo, emprego ou função pública privativa de bacharel em Direito, por um mínimo
de três anos até a data da primeira publicação do edital do concurso (2,0);

II - exercício de serviço notarial ou de registro, por não bacharel em direito, por um mínimo de dez anos até a data da publicação
do primeiro edital do concurso (art. 15, § 2º, da Lei n. 8.935/1994) (2,0);

III - exercício do Magistério Superior na área jurídica pelo período mínimo de 5 (cinco) anos:

a) mediante admissão no corpo docente por concurso ou processo seletivo público de provas e/ou títulos (1,5);

b) mediante admissão no corpo docente sem concurso ou processo seletivo público de provas e/ou títulos (1,0);

IV - diplomas em Cursos de Pós-Graduação:

a) Doutorado reconhecido ou revalidado: em Direito ou em Ciências Sociais ou Humanas (2,0);

b) Mestrado reconhecido ou revalidado: em Direito ou em Ciências Sociais ou Humanas (1,0);

c) Especialização em Direito, na forma da legislação educacional em vigor, com carga horária mínima de trezentos e sessenta (360)
horas-aula, cuja avaliação haja considerado monografia de final de curso (0,5);

V - exercício, no mínimo durante 1 (um) ano, por ao menos 16 horas mensais, das atribuições de conciliador voluntário em unidades
judiciárias, ou na prestação de assistência jurídica voluntária (0,5);

VI - período igual a 3 (três) eleições, contado uma só vez, de serviço prestado, em qualquer condição, à Justiça Eleitoral (0,5). Nas
eleições com dois turnos, considerar-se-á um único período, ainda que haja prestação de serviços em ambos.

1º As pontuações previstas nos itens I e II não poderão ser contadas de forma cumulativa.

2º Será admitida a apresentação, por candidato, de no máximo dois títulos de doutorado, dois títulos de mestrado e dois títulos de
especialização previstos no item IV.

3º Os títulos somarão no máximo dez pontos, desprezando-se a pontuação superior.” (grifei)

O edital de abertura do certame (Edital n.º 1/2014 – TJ/MG), por sua vez, ao regulamentar a fase de títulos, estabeleceu igual disposição
à contida na Resolução CNJ nº 81/2009.

Cite-se:

“4- Serão considerados os seguintes títulos:

Tipo Comprovação Pontuação

a) Exercício da advocacia nos
termos do art.1º da Lei nº 8.906,
de 4 de julho de 1994 (Estatuto
da Advocacia eda OAB), ou
de delegação, cargo emprego
ou função pública privativa de
bacharel em Direito, por um
mínimo de três anos até a
data da primeira publicação
desta 2ª retificação do Edital do
Concurso

Certidão de inscrição na OAB
ou certidão expedida de órgão
público ao qual é subordinado,
comprovando o exercício de
delegação ou de cargo, emprego
ou função pública privativa de
bacharel em Direito

2,0 (dois) pontos

b) Exercício de função em
serviço notarial ou de registro,
por não bacharel em Direito, por
um mínimo de 10 (dez) anos até
a data da primeira publicação

Documentos a que se referem as
alíneas “a” e “b” do subitem 1.1.1
do Capítulo XV deste Edital
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desta 2ª retificação do Edital do
Concurso (artigo 15, §2º, da Lei
nº 8.935, de 1994) 2,0 (dois) pontos
c.1) Exercício de magistério
superior na área jurídica pelo
período mínimo de 05 (cinco)
anos mediante admissão no corpo
docente por concurso ou processo
seletivo de provas e/ou títulos

Documento que especifique,
detalhadamente, as atribuições
exercidas, o curso, a matéria, o
conteúdo programático e a forma
de admissão, se por concurso ou
não 1,5 (um vírgula cinco) pontos

c.2) Exercício de magistério
superior na área jurídica pelo
período mínimo de 05 (cinco)
anos sem concurso ou processo
seletivo de provas e/ou títulos

Documento que especifique,
detalhadamente, as atribuições
exercidas, o curso, a matéria, o
conteúdo programático e a forma
de admissão, se por concurso ou
não

1,0 (um) ponto
d.1) Doutorado reconhecido ou
revalidado em Direito ou em
Ciências Sociais ou Humanas

Cópia autenticada do diploma ou
ata de defesa de tese

2,0 (dois) pontos
d.2) Mestrado reconhecido ou
revalidado em Direito ou em
Ciências Sociais ou Humanas

Cópia autenticada do diploma ou
ata da defesa da dissertação

1,0 (um) ponto
d.3) Especialização em Direito, em
nível de pós-graduação, na forma
da legislação educacional em
vigor, com carga horária mínima
de 360 (trezentos e sessenta)
horas-aula, cuja avaliação haja
considerado monografia de final
de curso

Cópia autenticada do certificado
de conclusão do curso
de especialização com
registro próprio na instituição
credenciada que o ofereceu 0,5 (zero vírgula cinco) pontos

e) Exercício, no mínimo durante
1 (um) ano, por ao menos
16 (dezesseis) horas mensais,
das atribuições de conciliador
voluntário em unidades judiciárias
ou de prestação de assistência
jurídica voluntária

Declaração de atuação, no
mínimo de 1 (um) ano,
por ao menos 16 (dezesseis)
horas mensais, emitida pelo
Juiz Coordenador do Juizado
Especial ou pela Secretaria
Geral do Juizado de Conciliação
ou pelo Juiz Coordenador
do Juizado de Conciliação
da Comarca ou Declaração
circunstanciada do Órgão para o
qual o serviço foi prestado.

0,5 (zero vírgula cinco) pontos

f) Período igual a 3 (três) eleições,
contado uma só vez, de serviço
prestado em qualquer condição,
à Justiça Eleitoral, ressaltando-se
que nas eleições com 2 (dois)
turnos considerar-se-á um único
período, ainda que haja prestação
de serviços em ambos

Declaração emitida pela Justiça
Eleitoral

0,5 (zero vírgula cinco) pontos

4.1 - As pontuações previstas nas alíneas “a” e “b” do item 4 deste Capítulo não poderão ser contadas de forma cumulativa.

4.2 – Será admitida apresentação, por candidato, de, no máximo dois títulos de doutorado, dois títulos de mestrado e dois títulos de
especialização previstos nas alíneas d.1, d.2 e d.3 do item 4 deste Capítulo.” (grifei)

A Lei 8.935/1994, em seu artigo 15, § 2º, possibilita a participação de candidatos não bacharéis em Direito que tenham, pelo menos,
10 anos de exercício em serviço notarial ou de registro, nos concursos públicos em questão, dispositivo este relacionado com a experiência
profissional do candidato; já o artigo 14, V, prescreve o requisito de escolaridade.

Ei-los:

“Art. 14. A delegação para o exercício da atividade notarial e de registro depende dos seguintes requisitos:

(...)

V – diploma de bacharel em direito;

Art. 15. Os concursos serão realizados pelo Poder Judiciário, com a participação, em todas as suas fases, da Ordem dos Advogados do
Brasil, do Ministério Público, de um notário e de um registrador.

§ 1º O concurso será aberto com a publicação de edital, dele constando os critérios de desempate.
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§ 2º Ao concurso público poderão concorrer candidatos não bacharéis em direito que tenham completado, até a data da primeira
publicação do edital do concurso de provas e títulos, dez anos de exercício em serviço notarial ou de registro.”

Extrai-se, portanto, da leitura desses dois dispositivos a existência de permissão para que candidatos não bacharéis em Direito recebam
outorgas de delegações de serviços extrajudiciais, todavia, o próprio exercício da titularidade de serviços notariais e registrais não se confunde
com o exercício das atividades elencadas no item I do 7.1 da minuta anexa à Resolução CNJ nº 81/2009, quais sejam, advocacia ou cargos,
empregos ou funções públicas, estas, sim, dependentes da conclusão do curso superior de Direito.

Assim, o documento apresentado pela requerente comprova apenas o exercício dos serviços notariais e/ou registro, mas não o faz em
relação ao exercício, por 03 anos, de atividade privativa de bacharel em Direito.

O Plenário deste Conselho reiteradamente tem se manifestado pela impossibilidade do cômputo da atividade notarial e registral no item
I do 7.1 da minuta anexa à Resolução CNJ nº 81/2009 (item “a” do Capítulo XVIII do Edital TJMG 01/2014), por não ser privativo de bacharel
em Direito, a saber:

“EMENTA: CONSULTA. CONCURSO. CARREIRA JURÍDICA. PROVAS DE TÍTULOS. BACHARELADO EM DIREITO. ATIVIDADE
JURÍDICA. ESTRUTURA FUNCIONAL ESCALONADA EM CARREIRA. DESNECESSIDADE. ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO.
INADEQUAÇÃO.

1. Para efeito de pontuação em prova de títulos em concurso público, promovido pelo Poder Judiciário, deve ser conside do como
aprovação para cargo da carreira jurídica todo e qualquer concurso público para provimento de cargo ou emprego público que exija como requisito
de escolaridade a conclusão do curso de bacharelado em direito, cujas funções envolvam a aplicação de conhecimento jurídico, de maneira
que não é a estruturação funcional em carreira, ou em cargos ou empregos públicos isolados que caracteriza ou descaracteriza as chamadas
carreiras jurídicas.

2. A aprovação em concurso público para cargo público ou emprego público isolado pode ser considerada como carreira jurídica para fins
de pontuação na prova de títulos, porquanto prepondera aqui o requisito da escolaridade de bacharelado em direito e o desempenho de atividade
jurídica pelo seu titular, sendo irrelevante a circunstância de estar, ou não, o referido cargo inserido numa estrutura funcional escalonada em
classes às quais se acessa por promoção.

3. A aprovação em concurso público para o exercício de um cargo público isolado ou emprego público de advogado/procurador deve
ser considerada como título na medida em que a atuação como advogado ou procurador de órgãos públicos, autarquias ou empresas estatais
pressupõe o bacharelado em direito e a aplicação de conhecimentos jurídicos, não importando, para que sejam considerados como carreira
jurídica, a estrutura funcional do cargo ocupado.

4. Nos termos do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao referendar Medida Cautelar na Ação Direta de
Inconstitucionalidade n.º 4.178/GO, a atividade notarial e de registro não pode ser definida “como “carreira jurídica”, já que,
excepcionalmente aberta a não bacharéis em direito que cumpram o requisito de exercício prévio de serviço na atividade, nos termos
do art. 15, §2º, da Lei n.º 8.935/94, não é privativa de bacharel em direito.”

5. Consulta a que se responde negativamente quanto à primeira e última questões e afirmativamente quanto às segunda e terceira
perguntas.” (Consulta nº 0004268-78.2010.2.00.0000, Relator Conselheiro Walter Nunes, j. 14/09/2010) (grifei)

“CONCURSO PÚBLICO. ATIVIDADE NOTARIAL E REGISTRAL. PROVA DE TÍTULOS. EXERCÍCIO DE DELEGAÇÃO. ATIVIDADE
PRIVATIVA. BACHAREL EM DIREITO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. FALSIDADE DOCUMENTAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. DESPROVIMENTO.

1. O exercício de delegação de serviços notariais e/ou registrais, ainda que eminentemente jurídico, não é atividade privativa de bacharel
em Direito, nos termos do § 2º do artigo 15 da Lei nº 8.935, de 1994, não se enquadrando na hipótese do inciso I do item 7.1 da minuta de edital
anexa à Resolução nº 81, de 2009, do CNJ. Precedentes do STF e CNJ.

2. A alegação de falsidade documental deve estar lastreada em provas, ausentes no caso presente.

3. Recurso conhecido e desprovido.” (CNJ - RA – Recurso Administrativo em PCA - Procedimento de Controle Administrativo -
0005398-98.2013.2.00.0000 - Rel. GISELA GONDIN RAMOS - 187ª Sessão - j. 22/04/2014).

É importante ressaltar que, nos termos do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, a consulta, quando respondida pela maioria
absoluta do Plenário, tem caráter normativo geral[1][1] e conforme se observa da certidão de julgamento do procedimento supramencionado
de Consulta nº 0004268-78.2010.2.00.0000, esta foi respondida por unanimidade, sendo, portanto, aplicável a todo o Poder Judiciário. (Id nº
1018975)

O que se percebe é que o não enquadramento da mencionada atividade no item 4 da alínea “a” do edital em exame derivou de
interpretação da própria organizadora responsável pelo certame, conforme consta das razões de indeferimento do recurso administrativo do
requerente (Id nº 2020310), entendimento diverso convolaria o CNJ em banca examinadora ou em instância recursal, o que é inadmissível.

Há precedentes:

“PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. CONCURSO DA MAGISTRATURA. PROVA ORAL. REVISÃO DE CRITÉRIOS
DE CORREÇÃO E ATRIBUIÇÃO DE NOTAS. INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. VEDAÇÃO. COBRANÇA DE MATÉRIA NÃO
PREVISTA EM EDITAL. ANULAÇÃO. POSSIBILIDADE. LIMITE. PRECEDENTES.

DISPONIBILIZAÇÃO DOS ESPELHOS DE CORREÇÃO E MÍDIA DE GRAVAÇÃO DA PROVA ORAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA
RESOLUÇÃO Nº 75/CNJ E NO EDITAL DO CERTAME. DESEMPENHO DE ATIVIDADE JURÍDICA. COMPROVAÇÃO.

I. Impossibilidade de revisão dos critérios utilizados pela banca examinadora na formulação das questões, na correção da prova e na
atribuição de notas aos candidatos, por configurar indevida incursão no mérito administrativo.

II. (...).” (CNJ - PCA - Procedimento de Controle Administrativo - 0001569-75.2014.2.00.0000 - Rel. ANA MARIA DUARTE AMARANTE
BRITO - 185ª Sessão - j. 24/03/2014).

“PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA
ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO. PROVA DISCURSIVA. INOBSERVÂNCIA DE ITEM DO EDITAL. ANULAÇÃO DE QUESTÃO PRÁTICA
PELA BANCA EXAMINADORA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AOS CANDIDATOS. LEGALIDADE. DECISÃO DA BANCA EXAMINADORA
MANTIDA. IMPROCEDÊNCIA.
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1. (...)

5. Não cabe ao Conselho Nacional de Justiça, na qualidade de órgão de cúpula no que se refere ao controle da atividade administrativa
e financeira do Poder Judiciário, atuar como sucedâneo ou instância recursal ordinária das decisões das bancas examinadoras de Concursos
Públicos, mormente quando demonstrado que não houve parcialidade ou ilegalidade capaz de provocar a anulação de todo o certame.

6. (...).” (CNJ - PP - Pedido de Providências - Conselheiro - 0000830-39.2013.2.00.0000 - Rel. GILBERTO MARTINS - 175ª Sessão -
j. 23/09/2013).

 Ademais, relevante destacar quea requerente LÍVIA DE ALMEIDA CARVALHO, quando da publicação do Edital n.º 01/2014-TJMG
em 07.02.2014, contava com menos de 3 (três) anos como delegatária de serventia extrajudicial. Conforme se observa na Certidão Id n.º
2033813, páginas 2-3, na data de publicação do edital a candidata contava com aproximadamente 2 (dois) anos e 6 (seis) meses, período inferior
ao exigido para obtenção da pontuação pretendida.

E ainda, a candidata também não comprovou, na forma estipulada no Estatuto da Advocacia e no regulamento do concurso,
ter exercido atividade advocacia. Neste particular, a Comissão Examinadora proferiu decisão atestando que “a apresentação de declaração
emitida pelo Representante Legal do escritório Tavares Minas Propriedade Intelectual Ltda., informando que a candidata figura como sócia e
advogada deste, bem como as respectivas cópias do contrato social não preenchem os requisitos expressamente exigidos”.

A Comissão reiterou a informação de que “a candidata não foi diligente em demonstrar de forma inequívoca, sua atuação junto ao Instituto
Nacional da Propriedade Industrial, apresentando cópias de pareceres ou peticionamentos, conforme expresso no Regulamento Geral do Estatuto
da Advocacia e da OAB, em seu artigo 5º, parágrafo único, alíneas ‘b’ e ‘c’”.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 25, X do RICNJ, julgo improcedente o pedido constante do presente procedimento e
determino o arquivamento dos autos.

Intimem-se. Cópia do presente servirá como ofício.

À Secretaria para providências.

Brasília/DF, 14 de outubro de 2016.

Conselheiro Carlos Levenhagen

Relator”

Vê-se que o pedido constante da peça recursal é no sentido que seja “apreciado o pleito, possa o colegiado interpretar a Resolução
81/2009 (item 7.1, incisos I e II do edital que acompanha o ato normativo), de acordo com o que vem sendo decidido pelos diversos Tribunais
de Justiça, pelo STF, em harmonia com o enfoque dado pelo MPF” e “corrigido o critério de pontuação dos títulos, atribuindo-se aos
concursados bacharéis em direito, a pontuação em decorrência de já serem registradores” (Id nº 2042685)

O Plenário do Conselho Nacional de Justiça decidiu recentemente (24/11/2016) que a atribuição da pontuação do item 13.1, I, do Edital,
referente ao exercício de cargo, emprego ou função não privativo de bacharel em direito traduz-se em flagrante descumprimento da Resolução
CNJ nº 81/2009, bem como do próprio edital do concurso.

Eis a sua ementa:

“EMENTA: Concurso Público para Outorga de Delegação de Serviços Notariais e Registrais do Rio Grande do Sul. Edital n.
01/2013.

1.(...)

3. O Edital n. 01/2013 estabelece, no item 13.1, I, a exigência de que os títulos apresentados refiram-se a funções “privativas de bacharel
em direito”. Resulta inviável, portanto, o deferimento de pontuação, com base no referido item, em função de título correspondente a atividade
diversa. Impositivo, no particular, o reexame da pontuação conferida aos candidatos, a fim de que se guarde plena observância ao critério
estabelecido no Edital.

4. (...)

6. O §1º do item 7.1 da Resolução CNJ 81/2009, repetido no Edital do certame, veda expressamente a acumulação das pontuações
previstas nos itens I e II. Assim, não prospera a pretensão de anulação da decisão proferida pelo Conselho de Recursos Administrativos – CORAD
que indeferiu tal cumulação, por eventual vício formal, se, ao final, resulta impossível a sua alteração, não havendo como afastar a proibição da
acumulação dos títulos.” (PCA nº 0006147-47.2015.2.00.0000)

No voto condutor, o E. Conselheiro Relator do PCA 6147 asseverou que “este CNJ, nos PCA’s 6843-54 e 5398-98, já decidiu que “o
exercício de delegação de atividades notariais e/ou registrais não é atividade privativa de bacharel em Direito, nos termos do § 2º do artigo 15 da
Lei nº 8.935, de 1994, não se enquadrando na hipótese do inciso I do item 7.1 da minuta de edital anexa à Resolução nº 81, de 2009, do CNJ”,
e que, por isso, o Edital “trata as hipóteses em incisos distintos, a saber: o inciso I do item 13.1 diz com o exercício de atividades privativas de
bacharel em direito, por no mínimo três anos, enquanto o inciso II do referido item refere-se ao exercício de serviço notarial ou de registro, por
não bacharel em direito, pelo prazo mínimo de 10 anos.”

Diante do contexto apresentado, torna-se inviável a pontuação pelo exercício de atividade não privativa de bacharel em direito,
fundamentada no item 13.1, I, do Edital.

A recorrente afirma que possuía o tempo exigido pelo item 13.1, I do Edital, qual seja, 03 anos, para a comprovação da suposta atividade
notarial e registral, uma vez que o item 1.1.1 do Capítulo XV dispôs que os documentos comprobatórios deveriam estar completos até a data da
publicação da 2ª retificação do Edital, que ocorreu em 24/10/2014[2]:

“1.1.1 - São documentos comprobatórios do exercício por 10 (dez) anos, completados até a data da primeira publicação desta 2ª retificação
do Edital, de função em serviço notarial ou de registro a que se refere a alínea “h” do subitem 1.1 deste Capítulo”

Sucede que o citado item refere-se ao inciso II do item 13.1 do Edital (exercício de serviço notarial ou de registro, por não bacharel
em direito, pelo prazo mínimo de 10 anos), portanto, inaplicável à situação da recorrente.

Diante do exposto, conheço do recurso, uma vez que tempestivo, mas, no mérito, nego-lhe provimento.
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É como voto.

Brasília, 07 de dezembro de 2016.

ConselheiroCarlos Levenhagen

Relator

[2]http://www.tjmg.jus.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A80818E493DA49F0149513280F501BB&inline=1

JUSTIFICATIVA DE VOTO DIVERGENTE

Peço a máxima vênia para divergir da decisão proposta no voto do eminente relator, pois não diviso da interpretação dada aos dispositivos
relativos à pontuação dos títulos dos candidatos bacharéis em direito, que tenham exercido a delegação por mais de três anos, conforme previsto
no item 7.1, I, da Resolução CNJ n. 81

Inicialmente observo que o art. 15, parágrafo segundo da Lei 8.935/94 permite a delegação da atividade notarial para bacharéis em
direito e, também, para aqueles que não sejam bacharéis em direito, desde que até a data da primeira publicação do Edital do concurso,
possuam o mínimo de 10 anos de exercício em serviço notaria ou de registro.

E ainda de acordo com a citada Lei dos Notários e Registradores, o requisito essencial para o exercício da delegação é o diploma de
bacharel em direito.

Art. 14. A delegação para o exercício da atividade notarial e de registro depende dos seguintes requisitos:

[...]

V - diploma de bacharel em direito;

A minuta de edital da Resolução CNJ nº 81/2009, que dispõe sobre os concursos públicos de provas e títulos, para a outorga das
Delegações de Notas e de Registro, listou os títulos que seriam considerados aptos a receberem a pontuação indicada:

7. TÍTULOS

“7.1. O exame de títulos valerá, no máximo, 10 (dez) pontos, com peso 2 (dois), observado o seguinte:

I - exercício da advocacia ou de delegação, cargo, emprego ou função pública privativa de bacharel em Direito, por um mínimo de três
anos até a data da primeira publicação do edital do concurso (2,0);

II - exercício de serviço notarial ou de registro, por não bacharel em direito, por um mínimo de dez anos até a data da publicação
do primeiro edital do concurso (art. 15, § 2º, da Lei n. 8.935/1994) (2,0);

Contudo, observa-se no presente caso, que o entendimento adotado é de que o candidato bacharel em direito que exerce função notarial
só pontuaria após o exercício de 10 anos de atividade, igualando-se aos não bacharéis em direito.

Ou seja, há negativa de atribuição de pontos aos candidatos bacharéis em direito que exerceram a titularidade de uma serventia
extrajudicial por um período de até 3 anos, sendo considerado que a delegação não é privativa de bacharel em direito.

Sobre o tema aqui examinado, julgo indispensável considerar também a decisão do Ministro Marco Aurélio– STF, quando apreciou a
Medida Cautelar em Mandado de Segurança 33.527/RJ. Nesse sentido:

[...]

O Conselho Nacional de Justiça, de início, conferiu ao edital do certame interpretação incompatível com os artigos 14, inciso V, e 15, §
2º, da Lei nº 8.935/1994, segundo os quais é admitida a delegação da atividade notarial para bacharéis em Direito e, ainda, para aqueles que,
embora sem formação jurídica, tenham completado, até a data da primeira publicação do edital do concurso, dez anos de exercício em serviço
notarial ou de registro.

Vejam o teor dos incisos I e II do item 16.3 do instrumento convocatório:

16.3 - Serão considerados os seguintes títulos: I - exercício da advocacia ou de delegação, ou cargo, ou emprego, ou função pública
privativa de bacharel em Direito, todos por um mínimo de três anos até a data da primeira publicação deste Edital (2 pontos, no máximo de 2
pontos);

II - exercício na atividade notarial ou de registro, por não bacharel em direito, por um mínimo de dez anos até a data da primeira publicação
deste Edital (2 pontos, no máximo de 2 pontos);

Há direta vinculação entre os dispositivos legais evocados e cada um dos incisos acima transcritos. A manutenção da óptica adotada no ato
impugnado, além de contrariar o diploma que regulamenta o artigo 236 da Constituição Federal, consagra inadmissível tratamento discriminatório
em relação aos candidatos com formação jurídica, que, excluídos da contagem de títulos com fundamento no inciso I, também não poderiam ser
beneficiados pela previsão do inciso II, em razão da associação com o § 2º do artigo 15 da Lei nº 8.935/2004.

A discussão travada não diz respeito ao caráter privativo da delegação de atividades notariais e registrais, mas aos critérios observáveis
na avaliação dos títulos, de acordo com a natureza das funções previamente exercidas pelos candidatos, nos termos do instrumento convocatório,
lei interna do certame.

Há, portanto, fundamentação relevante a justificar o implemento da providência acauteladora, consoante disposto no artigo 7º, inciso III,
da Lei nº 12.016/2009. O perigo da demora manifesta-se pelo prejuízo em potencial que a sequência do certame pode trazer para a eficácia
do pronunciamento final.
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3. Defiro a liminar, determinando a suspensão dos efeitos do ato atacado, até o julgamento final do mandado de segurança.

Importa igualmente ressaltar que o procurador-Geral da República, nos mesmos autos, apresentou parecer, afirmando que candidatos
bacharéis em Direito que exercem, por um mínimo de 3 anos, a titularidade de serventia extrajudicial, têm direito à pontuação e que a decisão
do CNJ subvaloriza, sem justificativa, a atuação na área notarial e registral por bacharel em Direito, violando o princípio da isonomia.

Por esses fundamentos, registro o entendimento de que este Conselho Nacional de Justiça não se afastará da legalidade ao considerar
como título o exercício na função de registrador e notário, por mais de três anos, tendo em vista que a delegação para o exercício da atividade
notarial e de registro depende de diploma de bacharel em direito.

Assim, com as mais respeitosas vênias ao e. Relator, registro minha divergência e voto pelo provimento do presente recurso
administrativo para julgar procedente o pedido formulado na peça de ingresso, nos termos de precedente do Supremo Tribunal Federal (MS
33.527).

É como voto.

Henrique Ávila

Conselheiro

Brasília, 2017-04-04.

Autos: PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO - 0005157-22.2016.2.00.0000
Requerente:  Fernando Keutenedjian Mady
Requerido: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS – TJMG
Advogado: SP156594 – MAURICIO GARCIA PALLARES ZOCKUN

EMENTA: RECURSO EM SEDE DE PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. FASE DE TÍTULOS. ADVOCACIA.
EFETIVA COMPROVAÇÃO. DOCUMENTOS APTOS. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO. NÃO PROVIMENTO.

I. Recurso contra decisão que julgou improcedente o PCA, por entender que o conteúdo do aviso referente à fase de títulos estava de
acordo com o espírito da previsão editalícia e com as disposições do Regulamento Geral da OAB.

II. O aviso, que descreveu os documentos considerados aptos pela Comissão do concurso a comprovarem o exercício da advocacia,
não inovou em qualquer sentido, apenas elencou os meios para tanto. Necessário, pois, que se comprove o efetivo exercício da advocacia e não
apenas a sua provável ocorrência, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia.

III. Inexistindo, nas razões recursais, qualquer elemento novo capaz de alterar o entendimento adotado, a decisão monocrática combatida
deve ser mantida.

IV. Recurso conhecido, uma vez que tempestivo, mas que, no mérito, nega-se provimento.

ACÓRDÃO

O Conselho, por maioria, negou provimento ao recurso administrativo, nos termos do voto do Relator. Vencidos os Conselheiros Henrique
Ávila, Carlos Eduardo Dias, Arnaldo Hossepian, Norberto Campelo e Luiz Cláudio Allemand. Votou a Presidente. Ausente, em razão da vacância
do cargo, o representante da Câmara dos Deputados. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 4 de abril de 2017. Presentes à
sessão os Excelentíssimos Senhores Conselheiros Cármen Lúcia, João Otávio de Noronha, Lelio Bentes, Carlos Levenhagen, Daldice Santana,
Gustavo Tadeu Alkmim, Bruno Ronchetti, Fernando Mattos, Carlos Eduardo Dias, Rogério Nascimento, Arnaldo Hossepian, Norberto Campelo,
Luiz Cláudio Allemand e Henrique Ávila.
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RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Administrativo, em sede de Procedimento de Controle Administrativo, com pedido de liminar, interposto por Fernando
Keutenedjian Mady, em face de decisão monocrática final que julgou improcedente a pretensão, por entender que o conteúdo do aviso referente
à fase de títulos estaria de acordo com o espírito da previsão editalícia e com as disposições do Regulamento Geral da OAB.

O requerente propôs este expediente contra o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais - TJMG, no qual questiona a avaliação
realizada na fase de títulos pela Comissão Examinadora do Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e de
Registro de Minas Gerais, regido pelo Edital n.º 01/2014-TJMG.


