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 R E L A T Ó R I O

 O SENHOR MINISTRO NUNES MARQUES (Relator):

Adoto, como relatório, aquele produzido pelo Procurador-Geral da
República,  verbis :

“Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, objetivando a
declaração de inconstitucionalidade dos arts. 20, caput e parágrafos;
39, inciso Il; e, por fim, 48, caput e parágrafos, todos da Lei Federal nº
8.935, de 18 de novembro de 1994, que regulamenta o art. 236 da
Constituição Federal, dispondo sobre serviços notariais e de registro,
com pedido de liminar apenas em relação ao art. 48, caput e

 parágrafos.
 2. São os seguintes os dispositivos impugnados:

"Art. 20 - Os notários e os oficiais de registro poderão, para o
desempenho de suas funções, contratar escreventes, dentre eles
escolhendo os substitutos, e auxiliares como empregados, com
remuneração livremente ajustada e sob o regime da legislação do

 trabalho.
§ 1° - Em cada serviço notarial ou de registro haverá tantos

substitutos, escreventes e auxiliares quantos forem necessários, a
 critério de cada notário ou oficial de registro.

§ 2º - Os notários e os oficiais de registro encaminharão ao juízo
 competente os nomes dos substitutos.

§ 3° - Os escreventes poderão praticar somente os atos que o
 notário ou o oficial de registro autorizar.

§ 4° - Os substitutos poderão, simultaneamente com o notário ou o
oficial de registro, praticar todos os atos que lhe sejam próprios exceto,

 nos tabelionatos de notas, lavrar testamentos.
§ 5°. Dentre os substitutos, um deles será designado pelo notário

ou oficial de registro para responder pelo respectivo serviço nas
 ausências e nos impedimentos do titular.

(. . .) Art 39 - Extinguir-se-á a delegação a notário ou a oficial de
 registro por: 1.- (..) II - aposentadoria facultativa; (. .. )

Art 48 - Os notários e os oficiais de registro poderão contratar,
segundo a legislação trabalhista, seus atuais escreventes e auxiliares
de investidura estatutária ou em regime especial desde que estes
aceitem a transformação de seu regime jurídico, em opção expressa,
no prazo improrrogável de trinta dias, contados da publicação desta

 Lei.
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§ 1 º - Ocorrendo opção, o tempo de serviço prestado será
 integralmente considerado, para todos os efeitos de direito.

§ 2° - Não ocorrendo opção, os escreventes e auxiliares de
investidura estatutária ou em regime especial continuarão regidos
pelas normas aplicáveis aos funcionários públicos ou pelas editadas
pelo Tribunal de Justiça respectivo, vedadas novas admissões por

 qualquer desses regimes, a partir da publicação desta Lei.”

Sustenta o requerente, em síntese, que os dispositivos ora transcritos da
Lei nº 8.935/94 contrariam as normas insertas nos arts. 37, inciso II; 39, § 1°,
da Carta da República e art. 32 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias.

4. A medida cautelar foi indeferida pelo então Presidente desta Suprema
Corte, o eminente Ministro OCTÁVIO GALLOTTI,  ad referendum do
Plenário, em 21 de dezembro de 1994 (fls. 139).

Posteriormente, por votação unânime, esse Excelso Pretório, em 31 de
agosto de 1995, referendou a referida decisão que indeferira a cautelar,
relativamente apenas ao art. 48,  caput , §§ 1° e 2º da Lei 8.953/94, em
Acórdão assim ementado,  verbis :

"EMENTA: CONSTITUCIONAL. ACAO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 8.953, DE 18.11.94, ART. 48,
"CAPUT", PAR. 1. E 2 .. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE
SUSPENSAO CAUTELAR DA EFICACIA DO ART. 48, "CAPUT~
PAR. 1. E 2. DA LEI 8.953, DE 18.11.94, QUE AUTORIZA A
CONTRATACAO DE ESCREVENTES E AUXILIARES DE

 CARTORIO. " (fls. 190)
Prestadas as devidas informações e ouvida a douta Advocacia-

Geral da União, vieram os autos conclusos a essa Procuradoria-Geral
 da República para manifestação.”

A Procuradoria-Geral da República opinou pelo conhecimento e
desprovimento da ação.

É o relatório.


