
INFORMATIVO - RENDA MÍNIMA

Sr. Registrador,

Como é do conhecimento de Vossa Senhoria, o Tribunal de Justiça 
editou a Resolução n.005/2011-PR, regulamentando a renda mínima, 
criada pela Lei n.2383/2010, que modificou a Lei n.918/2000.

O valor da complementação da renda foi limitado a R$7.000,00 (sete 
mil  reais).  Portanto,  as  serventias  extrajudiciais,  que  prestarem 
serviços de registro civil, e não obtiverem renda bruta mensal igual 
ou  superior  a  R$7.000,00  (sete  mil  reais),  farão  jus  à 
complementação até o limite do respectivo valor. 

Nos termos do art.  2º,  §1º da Resolução n. 005/2011-PR, para a 
complementação da renda, o delegatário deverá tomar como base de 
cálculo a soma da renda bruta dos serviços.  Portanto,  se em sua 
serventia também houver o serviço de notas, deverá somar a renda 
de  ambos  os  serviços  para  apurar  a  complementação, 
eventualmente, devida.

Tomemos  por  exemplo  uma  serventia  que  tenha  renda  bruta  no 
serviço de Registro Civil das Pessoas Naturais no correspondente a 
R$500,00 (somado emolumentos e ressarcimento dos atos gratuitos) 
e no de Notas no correspondente a R$ 2.000,00. Temos que a soma 
das rendas totaliza R$2.500,00. Portanto, esse delegatário fará jus à 
complementação no valor de R$4.500,00.

Para  fazer  jus  à  complementação  da  renda mínima,  o  delegatário 
deverá  cumprir  as  condições  do  art.  3º  da  Resolução.  A  única 
exceção, por razões óbvias, se faz em relação aos delegatários ou 
responsáveis,  nomeados  para,  interinamente,  cumularem  outras 
serventias, como, atualmente, ocorre em Chupinguaia,  Extrema de 
Rondônia,  Campo Novo de Rondônia,  São Francisco  do Guaporé e 
Ministro Andreazza.

Nesses casos, o interino não fica obrigado a residir no local em que 
funciona  a  serventia  beneficiária  da  renda  mínima,  no  entanto 
persiste a obrigação do serviço funcionar diariamente.

Em breve,  todos  os  registradores  receberão  modelo  de  formulário 
para  a  solicitação  de  complementação  da  renda,  cujo  mês  de 
referência será o de abril, podendo, consequentemente, ser solicitado 
a partir de maio.



Recomendo,  por  fim,  detida  leitura  da  Resolução  n  005/2011-PR, 
publicada no DJ de 1º de abril de 2011.

Rinaldo Forti Silva
Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral


