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MANUAL DOS CARTÓRIOS – CONCURSOS DAS
SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS
APRESENTAÇÃO DOS PROFESSORES E DO MATERIAL
Olá pessoal, tudo bem? Apresentamos agora nosso time de professores:
1. Paulo Henrique Martins de Sousa – Sou graduado em Direito pela Universidade Federal do
Paraná (UFPR), em 2010, Mestre em Direito do Estado pela UFPR em 2012 e Doutor em Direito
das Relações Sociais, também UFPR, em 2017. A partir de 2011 passei a lecionar na graduação e
na pós-graduação em Direito em diversas Instituições de Ensino Superior, e a partir de 2015, passei
a lecionar também para Concursos Públicos. Em 2011 fui aprovado em concurso para Procurador
Municipal (PGMColombo/PR) e, em 2012, fui aprovado em Concurso Público de Provas e Títulos
para Professor Assistente na Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE, Foz do
Iguaçu/PR), instituição na qual atualmente leciono. Atualmente, sou Professor de Direito Civil,
Legislação Civil Especial, Direito Processual Civil, Direito do Consumidor e Bioética, e Advogado
nas cidades de Curitiba/PR e Brasília/DF. Além disso, sou parecerista ad hoc de numerosas revistas
jurídicas.
2. Juliana Chevônica Alves de Lima – Bacharelado e mestrado em Direito do Estado pela
Universidade Federal do Paraná. Advogada. Ex-assessora do TJPR (2014-2020). Ex-técnica bancária
da Caixa. Aprovada nos concursos de técnico bancário da Caixa, analista do MPU e técnico
judiciário do TJPR. Professora para cursos preparatórios.
3. Paloma Berttotti Schwab – Graduada em Direito pela Universidade Feevale de Novo HamburgoRS, Pós-graduada em Direito Civil e Processual Civil pelo Centro Universitário UniRriter de CanoasRS. Atualmente graduanda do curso de Ciências Contábeis pelo Centro Universitário Internacional
– Uninter de Curitiba-PR. Há 14 anos exerce a função de Registradora Substituta no Registro Civil
das Pessoas Naturais da Primeira Zona de Novo Hamburgo-RS. Coordenadora da equipe e
responsável pelo setor de apostilamento de documentos. Professora também da disciplina de
Registro Civil das Pessoas Naturais no Sindicato dos Oficiais de Registro Civil de Minas Gerais Recivil.
4. Maria Fernanda Meyer Dalmaz – Professora de Direito Notarial. Tabeliã de Notas e Registradora
Civil no Cartório Roça Grande, na região metropolitana de Curitiba/PR, desde fevereiro de 2017,
mediante aprovação no 2º Concurso de Cartório do Paraná. Secretária Geral do Colégio Notarial
do Paraná. Formada em 2005 pela Unicuritiba, com pós graduações em direito aplicado e processo
civil. Atuou como escrevente substituta nas serventias de Registro Civil, Títulos e Documentos e
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Protesto de Títulos. Foi coordenadora jurídica em empresa de grande porte, com responsabilidade
pela rede em toda América Latina. Foi também advogada, juíza instrutora no Juizado Especial e
assessora de Gabinete no TJPR. Aprovações, todas com efetiva convocação: 2º Concurso de
Cartório do Paraná; Procuradoria do Município de Pinhais, RM Curitiba; Analista Jurídica do BRDE,
em Curitiba; Procuradoria da Companhia de Habitação de Araucária, RM Curitiba (1º lugar).
5. Andrea Sales Santiago Schmidt – Sou graduada em Direito pela Universidade Federal do Ceará
(UFC), tenho pós-graduação em direito notarial e registral (ANHANGUERA) e direito de família e
sucessões (Universidade Estadual do Ceará), sou mestre em Direito Privado (UNI7) e mestranda em
Direito Público (Universidade Portucalense). Paralelamente a minha vida acadêmica, estou
envolvida no ramo dos concursos públicos há quase 10 anos. Fui aprovada nos Concursos para
Cartório nos Estados do Ceará, Maranhão, Pernambuco, Bahia, Pará, Amazonas e exerço a função
de Registradora e Tabeliã Pública há aproximadamente 07 anos.
6. Gustavo Fávaro Arruda – Graduado pela USP. Mestre em direito privado pela Universidade de
Freiburg, Alemanha. Registrador de imóveis e anexos em Aguaí - SP. Foi juiz de direito do TJ/RJ
de 2012 a 2020; e advogado, em São Paulo, nos 07 anos anteriores. É professor em cursos
preparatórios para concursos jurídicos. Também lecionou na ESAJ - Escola Superior de
Administração Judiciária do Rio de Janeiro e na UCAM - Universidade Cândido Mendes. Autor de
alguns trabalhos acadêmicos na área privada (RDM 138, RDM 139, RDM 155, Revista da ABPI 96,
RT 2013), com destaque para o livro Erschöpfungsgrundsatz und Lizenzvertrag, editora Dr. Kovac,
Hamburgo, 2011.
7. Adriano César da Silva Álvares – Graduação em Direito (1998); pós-graduações em Direito
Contratual (2002), Empresarial (2009) e Notarial e Registral (2020); além de Mestrado em Direito
Civil pela PUC/SP (2006). Tem experiência na área de Direito, como advogado; sendo atualmente
Oficial de Registro Civil e Tabelião de Notas. Como professor atua com ênfase em Direito Privado,
principalmente em Direito Civil, Direito Notarial e Registral, Processual Civil, Direito Empresarial e
Direito Internacional. Foi Coordenador do curso de Direito na Universidade Bandeirante
Anhanguera - unidade Vila Mariana (2012/2014). Professor na pós-graduação da LFG/Uniderp,
além de Coordenador de Pós-Graduação online de Direito Notarial e Registral, bem como
Avaliador na pós-graduação da Unopar e como professor de concurso do Estratégia Carreiras
Jurídicas.

Hoje apresentaremos nosso plano de estudos para o concurso de Serventias Extrajudiciais Cartórios.
Esperamos que o material seja útil!
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O CONCURSO
EXTRAJUDICIAIS

PARA

CARTÓRIOS

–

SERVENTIAS

Primeiramente, precisamos começar pelos próprios cartórios. Apesar de não ser esse o nome
tecnicamente mais adequado, é ele que chama atenção em buscas e é o popularmente conhecido.
Cartórios ou serventias extrajudiciais (notas e registro) são responsáveis pelos serviços de
organização técnica e administrativa destinados a garantir a publicidade, a autenticidade, a
segurança e eficácia dos atos jurídicos.
No Brasil, existem mais de 13 mil e “se quiser um para chamar de seu” é necessário ser aprovado
em concurso público de provas e títulos.
Há apenas um tipo de cartório? Não, há mais de um. E quais são os cartórios existentes? A resposta
está na Lei n. 8.935/1994, conhecida como Lei dos Cartórios ou Lei dos Notários e Registradores:
Art. 5º Os titulares de serviços notariais e de registro são os:
I - tabeliães de notas;
II - tabeliães e oficiais de registro de contratos marítimos;
III - tabeliães de protesto de títulos;
IV - oficiais de registro de imóveis;
V - oficiais de registro de títulos e documentos e civis das pessoas jurídicas;
VI - oficiais de registro civis das pessoas naturais e de interdições e tutelas;
VII - oficiais de registro de distribuição.
Disso você entende que de um lado temos notários ou tabeliães e de outro registradores e oficiais
de registro. Os detalhes entre as atividades você pode ver nas aulas demonstrativas dos cursos,
mas é de se imaginar que os tratam exclusivamente de contratos marítimos são poucos. Por outro
lado, ofícios de registros civis de pessoas naturais e tabelionatos de notas contam com um volume
expressivo de serventias.
De modo geral, inicialmente, temos a previsão constitucional da realização de concursos de provas
e títulos no parágrafo 3º do artigo 236 da Constituição da República:
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§ 3º O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público de
provas e títulos, não se permitindo que qualquer serventia fique vaga, sem abertura de
concurso de provimento ou de remoção, por mais de seis meses
Na Lei 8.935/1994, que é a lei que regulamenta a atividade de forma geral, temos um melhor
detalhamento; no entanto, ainda insuficiente. De acordo com esse diploma legal, é necessário,
para ser notário ou registrador:
ü
ü
ü
ü
ü

Habilitação em concurso público de provas e títulos
Nacionalidade brasileira
Capacidade Civil
Quitação com as obrigações eleitorais e militares
Diploma de bacharel em direito OU dez anos de exercício em serviço notarial ou de
registro

Considerando que ainda havia muitas lacunas, sobreveio a Resolução nº 81/2009 do CNJ. Assim,
de acordo com o que determina o Conselho Nacional de Justiça, temos que os concursos para
cartório são realizados de acordo com as orientações que veremos a seguir.
Em regra, a organização dos concursos de cartório é realizada pelos próprios Tribunais de Justiça,
por força de comando constitucional. Contudo, nem sempre tudo sai como deveria e o em
situações excepcionais, pode o CNJ tomar para si essa tarefa, a fim de que os concursos sejam
realizados ou seu andamento “destrave”. Veremos alguns casos adiante.
As listas semestrais indicam as vacâncias, mas pode acontecer de acumularem de um ano todo
para um mesmo certame. As informações são repassadas ao CNJ em janeiro e julho e se referem
ao semestre anterior. O que define que um cartório vá para a lista de vacâncias? A extinção da
delegação, que pode ocorrer por:
a) Morte do então titular;
b) Aposentadoria facultativa ou por invalidez (sim, é isso mesmo! Notários e registradores
não estão sujeitos à “PEC da bengala”).
c) Renúncia;
d) Perda da delegação em razão de infração disciplinar.
As vagas são divididas na seguinte razão:
ü 2/3 para provimento, ou seja, para “geral”
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ü 1/3 para remoção, a quem são elencáveis os titulares há mais de dois anos
em um estado
A ordem da vacância afeta o destino da vaga. Assim, 1º e 2º são destinados a provimento; 3º para
remoção; 4º e 5º para provimento, 6º para remoção e assim sucessivamente. E como ficam os casos
de Pessoa Com Deficiência (PcD)? É feito sorteio para definir quais serventias serão destinadas a
esse grupo.

1 - SITUAÇÃO ATUAL
A situação dos concursos varia conforme o Estado, como vimos. A título de exemplo, trouxemos
alguns para que você tenha noção do que está acontecendo.
ü Alagoas
A realização do I Concurso de Outorga do Estado de Alagoas demorou porque todos os
desembargadores do TJAL se declararam impedidos para compor a banca do certame. Por esse
motivo, o CNJ determinou que o Desembargador Marcelo Berthe (TJSP) presidisse a comissão.
A Banca escolhida foi a Vunesp e o número de serventias indicado no edital foi 212. Contudo,
houve um problema na formulação das provas. A de remoção foi aplicada em 07/12/2019, um dia
antes da prova de provimento, marcada para 08/12/2019. Até aí, nada de novo, porque os
concursos para remoção têm as provas realizadas em datas anteriores às de provimento. Porém,
não se esperava que as provas objetivas fossem idênticas. Essa situação levou à anulação da prova
de provimento.
Os candidatos que se deslocaram até Maceió puderam pedir reembolso de despesas e foram
efetivamente ressarcidos pela banca.
A prova de provimento foi posteriormente remarcada para 22/03/2020, mas não foi realizada em
razão da pandemia.
Em setembro de 2020, o Presidente da Comissão do Concurso comunicou que as circunstâncias
decorrentes da pandemia de Covid-19 vêm sendo monitoradas pela Comissão, “sobretudo as
condições sanitárias e socioeconômicas de relevância para o certame” e que oportunamente serão
divulgadas novas deliberações.
A situação sobre eventual reabertura de inscrições, pergunta comum nessas situações, é incerta.
Em síntese, temos:
Banca: Vunesp
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Serventias ofertadas: 212
Situação: inscrições encerradas.
Provas de Provimento: sem data.
Provas de Remoção: 07/12/2019.

ü Bahia
O TJBA não é dos mais ágeis na realização dos concursos. O último foi realizado em 2013.
Também pende uma questão importante, que é o julgamento da ADI 4851, que trata de lei
estadual que deu direito de opção a analistas judiciários para que titularizassem serventias. Com
isso, as serventias 60% por mais rentáveis foram destinadas a esses servidores. Houve então,
propositura de ADI pelo Procurador Geral da República em setembro de 2012.
Esse caso, caso interesse, foi abordado em vídeo, cujo link de acesso é este.
O julgamento deveria ter acontecido em novembro de 2020, mas o Min. Dias Toffoli retirou o feito
do plenário virtual, a pedido da Anoreg. A relatora da ADI é a Min. Cármen Lúcia e em seu voto
ela julga procedente a ADI. O resultado desse julgamento pode afetar seriamente a distribuição
de serventias vagas a causar uma forte busca pelos concursos na Bahia.
ü Goiás
O TJGO teve seu último edital em 2008. As escolhas ocorreram em 2014. A banca na época foi a
UFGO. A renda mínima das serventias deficitárias é de 10 salários-mínimos.
Há processo administrativo (PA nª 201808000124119) para a escolha da banca. Em outubro de
2019 houve rescisão com o contrato da banca IESES. Assim, houve retorno para a fase de escolha
da banca para o início do próximo concurso.
ü Maranhão
O TJMA finalizou as escolhas das serventias em 2020, cujo edital era de 2018.
Nesta linha, o processo de início de novo concurso deve acontecer em 2021. A renda mínima é de
R$ 6.000,00 (base 2020).
ü Mato Grosso
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O último concurso aconteceu em 2013, com homologação em 2020. As escolhas aconteceram em
janeiro de 2021.
A renda mínima estadual é de 5 salários-mínimos. Acredita-se que em 2021 deve iniciar o
procedimento para o próximo concurso.
ü Mato Grosso do Sul
O TJMS publicou o Edital do V Concurso de Serviços Notariais e Registrais em 18/01/2021. As
inscrições foram abertas até o dia 18 de março de 2021, no valor de trezentos reais. A banca
responsável escolhida foi o Instituto Consulplan e seriam ofertadas 60 serventias.
As provas foram marcadas para o dia 30/05/2021.
Banca: Instituto Consulplan
Serventias ofertadas: 60 serventias
Situação: Edital publicado em 18/01/2021.
Provas de Provimento e Remoção: 30/05/2021.

ü Minas Gerais
Não é possível dizer que o TJMG não realiza concursos para cartório... o problema está no fim
deles. Contudo, a não finalização de um concurso não impede a abertura de outros, uma vez que
cada concurso tem seu próprio rol de serventias vinculadas e outras não podem ser acrescidas. O
que temos, no momento, é que todos os concursos não finalizados tiveram novidades no fim de
2020, o que torna provável um novo edital em breve.
ü Paraná
No Estado do Paraná, em 2020 está em tramitação o 3º concurso de provas e títulos para outorga
de delegações, cujo edital data de 27 de agosto de 2018, e tem como banca o Núcleo de
Concursos da UFPR.
Após a realização da prova objetiva, seguiu-se a prova escrita, e um imenso número de recursos
em face dessa etapa. A análise dos recursos tomou um tempo grande por parte da comissão:
• as provas escritas foram realizadas em 28 de abril de 2019;
• em outubro de 2020 foi realizada a sessão de julgamento dos recursos interpostos
em razão da correção das provas escritas;
• em 25 de novembro de 2020 foi finalmente publicada a ata da sessão de julgamento.
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ü Rondônia
O TJRO, por meio do Edital 001/2020, posteriormente retificado pelo Edital 003/2020, fixou a
disponibilização, em razão de vacância, 13 serventias para provimento (12 + 1 PcD) e 6 (5 + PcD)
para remoção, totalizando 19 serventias.
Banca: IESES
Serventias ofertadas: 19. 11 para provimento geral, 1 para provimento de pessoa com deficiência,
5 para remoção e 1 para remoção de pessoa com deficiência.
Situação: em andamento, inscrições encerradas.
Provas de Provimento: 16/05/2021 (podendo ser alterada em razão da pandemia).
Provas de Remoção: 16/05/2021 (podendo ser alterada em razão da pandemia).

ü Rio Grande do Sul
O último concurso do TJRS foi realizado em 2019 e ainda não foi encerrado. Foram ofertadas 165
serventias. A prova escrita e prática realizada em agosto foi anulada em setembro e realizada em
01/12/2019.
Em 14/02/2020 foram divulgados os critérios de correção da prova escrita e prática. O concurso
deve seguir em 2021 para a fase oral.
Banca: Vunesp
Serventias ofertadas: 165
Situação: em andamento, inscrições encerradas.
Provas de Provimento: 05/05/2019
Provas de Remoção: 04/05/2019.

ü Santa Catarina
Em razão de diversas irregularidades apontadas no Concurso Público para Outorga de Serviços
Notariais e Registrais, o Edital 003/2019 foi anulado pelo CNJ no Procedimento de Controle
Administrativo 0005918-48.2019.2.00.0000. Determinou-se a publicação de novo edital, com a
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inclusão de todas as serventias vagas, bem como a reabertura das inscrições a todos os
interessados.
A banca, outrora IESES, foi alterada para FGV, e as inscrições foram realizadas de 24 de julho a 3
de setembro de 2020.
A distribuição das questões destoou um pouco do que estamos habituados a ver em provas para
concursos de cartório, com menor peso, na primeira fase, a questões de registros públicos.
Banca: FGV
Serventias ofertadas: 220
Situação: em andamento, inscrições encerradas.
Provas de Provimento: a definir.
Provas de Remoção: a definir.

ü São Paulo
O 12º Concurso foi autorizado e a banca está formada, sendo que o edital deverá acontecer em
2021. Houve publicação em 11/01/2021 com a relação de serventias vagas, que ultrapassam 190,
um dos maiores números dos concursos para São Paulo.
A banca escolhida é a VUNESP como acontece em há anos nesses concursos.
Em síntese, temos:
Banca: Vunesp
Serventias ofertadas: + de 190.
Situação: edital a publicar.
Provas de Provimento: sem data.
Provas de Remoção: sem data.

2 - ORGANIZAÇÃO E FASES
Os concursos de Cartório estão entre os mais procurados da área jurídica. As seleções para titular
de serviço notarial ou de registro ocorrem com regularidade e há editais publicados todos os anos.
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Com alto nível de exigência, os concursos de Cartório são uma ótima alternativa para quem
deseja seguir profissionalmente na área jurídica, mas não se identifica com as carreiras da
Magistratura, Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia Pública e de Delegado de Polícia.
Os concursos de outorga de delegações de serviços notariais e registrais não exigem prática
jurídica, o que é um grande diferencial para quem acabou de sair da faculdade e deseja começar
a se preparar para concursos públicos na área, sendo suficiente ser bacharel em Direito.
A remuneração dos titulares de serviços extrajudiciais notariais e registrais também costuma
ser acima da média: não sujeita ao teto do funcionalismo público, eis que a atividade é exercida
de forma privada, como se um empresário.
Ficou interessado? Neste artigo reunimos as principais informações sobre os concursos de
Cartório, com uma lista completa dos editais previstos, situação dos concursos por Tribunal, além
de informações sobre as provas e remunerações.
A banca é composta por um Desembargador, que será seu presidente; três Juízes de Direito, um
membro do Ministério Público, um Advogado, um Registrador e um Tabelião. Os nomes deverão
constar no edital.
Os componentes que têm relação com o Tribunal (Desembargador, Juízes, Registrador e Tabelião)
são designados pelo Presidente do Tribunal de Justiça, depois de os nomes serem aprovados pelo
Pleno ou pelo Órgão Especial.
O membro do Ministério Público é indicado pelo Procurador Geral de Justiça e o Advogado, pela
Seccional local.
É permitida uma única recondução de qualquer um desses membros da banca. Assim, se vir que
alguém foi membro duas vezes, tenha certeza de que foi o máximo permitido e tem bastante
experiência no assunto.
São aplicáveis aos membros as causas de impedimento e suspeição apontados nos artigos 144 e
145 do Código de Processo Civil. É por esse motivo que algumas bancas ficam “travadas” quando
o tribunal local não veda a nomeação de interino com relação de parentesco com membros do
respectivo tribunal.
Qual a função da comissão organizadora? A confecção, a aplicação e a correção das provas.
Também deve apreciar os recursos, observar a classificação dos candidatos e a realização das
demais tarefas necessárias à execução do certame, podendo delegar o auxílio operacional a
instituições especializadas (aquelas que conhecemos: Cebraspe, IESES, Consulplan, FGV,
NC/UFPR...). Os nomes dos integrantes dessas instituições devem ser indicados no edital, de
acordo com o CNJ.
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2.1 - Requisitos para ingresso nos concursos de Cartório
Para ingressar na atividade notarial e registral é necessário ser bacharel em Direito ou comprovar
experiência na área por pelo menos 10 anos. Diferente da carreira da magistratura e do ministério
público, por exemplo, não se exige a prática jurídica, nem a inscrição na OAB, sendo uma ótima
opção de concurso para os recém-formados.
E para quem já exerce a função há mais de 2 anos, pode se submeter aos concursos de remoção,
para o mesmo Estado em que atual.
A resolução 81/2009 do Conselho Nacional de Justiça estabelece um conjunto de etapas para o
certame:
•
•
•
•

Prova objetiva (eliminatória);
Prova escrita e prática (eliminatória e classificatória);
Prova oral (eliminatória e classificatória);
Avaliação de Títulos (classificatória).

Além destas etapas, é comum nos concursos de Cartório a existência de uma fase intermediária,
de inscrição definitiva, com a comprovação dos requisitos, além de sindicância de vida pregressa,
investigação social, exames médicos, avaliação psicológica e entrevista pessoal.

2.2 - Disciplinas dos Concursos de Cartório
MATÉRIA
Registros Públicos
Direito Constitucional
Direito Administrativo
Direito Tributário
Direito Civil
Direito Processual Civil
Direito Penal
Direito Processual Penal
Direito
Comercial/Empresarial
Conhecimentos Gerais
Língua Portuguesa

2.3 - Títulos aceitos nos Concursos de Cartório
Uma fase importante em concurso de cartório é a de títulos, pois é classificatória, tendo um peso
considerável na nota final do candidato. São considerados títulos, dentre outros: Exercício da
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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 deste Edital de Concurso Público;
Especialização em Direito, em nível de pós-graduação, na forma da legislação educacional em
vigor, com carga horária mínima de trezentos e sessenta horas-aula, cuja avaliação haja
considerado monografia de final de curso; Mestrado reconhecido ou revalidado em Direito ou
em Ciências Sociais ou Humanas; Doutorado reconhecido ou revalidado em Direito ou em Ciências
Sociais ou Humanas.

3 - REMUNERAÇÃO
A remuneração dos titulares de Cartórios é variável e corresponde aos emolumentos pagos pelos
usuários dos serviços.
De acordo com dados da Receita Federal divulgados em 2020, a renda média bruta verificada
entre os mais de 10 mil titulares de Cartório do país foi de R$ 100.141,14. Dessa renda, são
retirados os repasses para os tribunais, bem como as despesas para o exercício da atividade.
Alguns estados estabelecem uma renda mínima para notários e registradores:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acre: 12 salários-mínimos;
Alagoas: R$ 1.200,00;
Amazonas: R$ 10.000.00;
Bahia: R$ 12.000,00;
Ceará: R$ 1.733,00;
Espírito Santo: R$ 955,95;
Goiás: 10 salários-mínimos;
Mato Grosso: 5 salários-mínimos mediante complementação;
Minas Gerais: R$ 2.800,00;
Maranhão: R$ 6.000,00 (base 2020);
Paraíba: complementa 1 salário-mínimo;
Pernambuco: complemento de 3 salários-mínimos;
Rio de Janeiro: R$ 7.500,00 mensais reembolsado pelos selos (nascimentos e óbitos) mais
reembolso do Funarpen para os demais atos conforme 100% do valor de tabela;
Rio Grande do Norte: R$ 3.748,00;
Rio Grande do Sul: até 25% de toda a arrecadação bruta dos cartórios do Estado no mês;
Rondônia: R$ 10.252,52;
Santa Catarina: R$ 1.936,12;
São Paulo: 13 salários-mínimos mensais;
Tocantins: R$ 9.980,00.

Fonte: Arpen Brasil
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Uma das perguntas mais frequentes que ouvimos quando se trata de Cartório é a seguinte: afinal,
quanto ganha um titular de Cartório?
Sabe-se que de acordo com o artigo 236 da Constituição Federal, os serviços notariais e de registro
são exercidos “em caráter privado”, o que significa que dizer que não são eles, os titulares,
detentores de cargo público propriamente dito; não recebem, assim proventos.
A sua renda vem diretamente dos emolumentos pagos pelos usuários dos serviços. A ideia é
simples: do montante auferido, diminui-se as despesas e custas da serventia, e assim se chega ao
líquido do titular; porém, calcular exatamente quanto cada um “ganha” requer mais análises.
De pronto, podemos afirmar que não há falar genericamente em “Cartórios milionários”. Eles
existem? Sim. Podem ser providos por concurso público? Sim. Existem alguns cartórios milionários
vagos ofertados nos certamos na atualidade? Sim. Ocorre que esse tipo de serventia – milionária
– é exceção e não a regra.
Em outras palavras, poucos dos 12.548 cartórios do Brasil1 tem faturamento milionário, e bem
menos ainda são os titulares de Cartório que auferem renda líquida em altas somas milionárias.
Para se ter uma ideia, vamos ver alguns números. Segundo dados extraídos do CNJ, conforme os
importes informados em anos anteriores, o valor da receita mensal descontadas as despesas de
repasse, funcionamento e impostos, fica em torno de2 :
•
•
•
•
•
•

Até R$ 3.100,00 em cerca de 4.409 serventias (35,15% do total);
Até R$ 13.245,00 em cerca de 4.032 serventias (32,13% do total);
Até R$ 21.491 em cerca de 1.474 serventias (11,75% do total);
Até R$ 132.473,00 em cerca de 2.085 serventias (16,62% do total);
Até R$ 264.915,00 em cerca de 355 serventias (2,83% do total);
Até R$ 529.830,00 em cerca de 193 serventias (1,54% do total).

Como se vê, há muitos Cartórios que certamente sequer “se pagam”, vale dizer, suas entradas são
menores do que as despesas. São os deficitários. Para essas situações, alguns estados estabelecem
a “renda mínima”, garantindo um meio de subsistência das serventias e certa remuneração ao
titular. Vamos ver algumas “rendas mínimas” estaduais, atualmente em vigor:

1

2

Número de Cartórios do Brasil segundo o CNJ.

Levantamento publicado na “Revista Cartórios com Você”, ed. 8 (maio/julho de 2017).
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ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Acre: 12 salários-mínimos;
Amazonas: R$ 10.000,00;
Ceará: R$ 1.700,00;
Espírito Santo: 1 salário-mínimo;
Pará: 1 salário-mínimo;
Paraná: 5-9 salários-mínimos (provisório);
Pernambuco: 3 salários-mínimos;
Piauí: R$ 8.000,00;
Rio Grande do Norte: R$ 3.748,00;
Rio Grande do Sul: 25% da arrecadação;
Rio de Janeiro: R$ 7.500,00 acrescido de reembolsos.

Pois bem. Diferente de outras carreiras jurídicas em que os que assumem os cargos recebem
proventos pré-estabelecidos, a remuneração dos titulares dos Cartórios – exercida, como dito, em
caráter privado – contém inúmeros “dependes”. Vamos falar aqui dos principais pontos que
influenciam na remuneração, a fim de traçar noções do quanto, afinal de contas (e das contas!),
sobra líquido aos titulares.
v Localização da serventia:
Estar localizada em um ou outro Estado influencia diretamente na renda do titular do Cartório. Ora,
como se sabe, as tabelas, por força do disposto na Lei 10.169/2000, “Os Estados e o Distrito
Federal fixarão o valor dos emolumentos relativos aos atos praticados pelos respectivos serviços
notariais e de registro”. Isso significa, em suma, que cada Estado tem uma tabela de emolumentos
próprias.
É por isso que ocorre, a título de exemplo, algumas situações como uma mesma escritura custar
um alto valor no Estado de São Paulo, e um valor bem mais baixo no Estado do Paraná.
Muito embora a Lei 10.169/2000 faça menção ao fato de que o valor fixado para os emolumentos
“deverá corresponder ao efetivo custo e à adequada e suficiente remuneração dos serviços
prestados”, dando uma ideia que – muito embora estaduais – houvesse certa paridade em todo o
território nacional, na prática não é o que ocorre.
Logicamente, a chance de “sobrar” um líquido maior onde o mesmo serviço tem mais elevada
remuneração, é maior.
Outro ponto relacionado à localização da serventia se refere ao Município de instalação, isso
porque não apenas os custos variam de cidade a cidade (aluguel, mão de obra etc.), como também
a demanda pelo serviço é maior ou menor a depender da localização; geralmente acompanhando
a economia local.
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Em linhas gerais, uma cidade grande – com grande número de habitantes, empresas,
empreendimentos imobiliários, negócios etc. – costuma ter mais movimentação também nos
Cartórios. Aí que impacta também o número de Cartórios existentes naquela localização.
Para se ter uma ideia, veja a arrecadação dos 25 mais movimentados do Brasil, de acordo com os
dados lançados no primeiro semestre de 2020. Veja que grande parte se encontra em capitais (Rio
de Janeiro, São Paulo, Goiânia, Belo Horizonte), mas não só.

CNS

Denominação

UF

Município

Situação
jurídica
do responsável

060582

Ofício do 1º Tabelionato de
Protesto de Títulos

MG

MURIAE

PROVIDO

R$
488.684.944,88

004614

Cartório de Alvarães

AM

ALVARAES

PROVIDO

R$
61.393.520,00

026013

Registro de Imóveis da 1ª
Circunscrição de Goiânia

GO

GOIANIA

PROVIDO

R$
36.091.804,32

111252

15º. OFICIAL DE REGISTRO DE
IMOVEIS DE SAO PAULO

SP

SAO PAULO

PROVIDO

R$
32.928.398,94

089425

9º OFÍCIO DE REGISTRO DE
IMOVEIS

RJ

RIO DE
JANEIRO

PROVIDO

R$
32.051.531,96

111179

11º OFICIAL DE REGISTRO DE
IMÓVEIS DE SÃO PAULO

SP

SAO PAULO

PROVIDO

R$
31.928.214,14

113498

4º Registro de Imóveis de São
Paulo

SP

SAO PAULO

111229

14º TABELIÃO DE NOTAS

SP

SAO PAULO

PROVIDO

R$
24.990.813,62

111211

14º Oficial de Registro de
Imóveis

SP

SAO PAULO

PROVIDO

R$
23.284.779,33

113779

9º Oficial de Registro de
Imóveis de São Paulo - SP

SP

SAO PAULO

PROVIDO

R$
21.972.263,27

111138

10º Oficial de Registro de
Imóveis de São Paulo

SP

SAO PAULO

PROVIDO

R$
21.292.638,10

142935

6º OFICIAL DE REGISTRO DE
IMÓVEIS DA CAPITAL – SÃO
PAULO

SP

SAO PAULO

PROVIDO

R$
19.643.433,43

111328

18º Registro de Imóveis

SP

SAO PAULO

PROVIDO

R$
18.064.695,43
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CNS

Denominação

UF

Município

Situação
jurídica
do responsável

Último
semestre
informado

111278

16º OFICIAL DE REGISTRO DE
IMÓVEIS

SP

SAO PAULO

PROVIDO

R$
17.562.591,03

112490

2º Oficial de Registro de
Imóveis de Ribeirão Preto

SP

RIBEIRAO
PRETO

PROVIDO

R$
16.686.991,56

OFICIAL DE REGISTRO DE
IMOVEIS, REGISTRO DE
119768 TÍTULOS E DOCUMENTOS E
CIVEL DE PESSOA JURÍDICA E
TABELIÃO DE PROTESTO

SP

PRAIA
GRANDE

PROVIDO

R$
16.121.122,89

088641

15° Ofício de Notas da
Comarca da Capital do Estado
do Rio de Janeiro

RJ

RIO DE
JANEIRO

PROVIDO

R$
15.813.036,67

111195

13º OFICIAL DE REGISTRO DE
IMÓVEIS DE SÃO PAULO

SP

SAO PAULO

PROVIDO

R$
15.627.363,27

032136

1º Ofício de Registro de
Imóveis de Uberlândia

MG

UBERLANDIA

PROVIDO

R$
15.355.852,54

111237

15° TABELIÃO DE NOTAS

SP

SAO PAULO

PROVIDO

R$
14.819.531,66

020974

CARTÓRIO JK - 1º OFÍCIO DE
NOTAS E PROTESTO DE
BRASÍLA

DF

BRASÍLIA

PROVIDO

R$
14.660.589,53

113274

3º OFICIAL DE REGISTRO DE
IMOVEIS DA COMARCA DE
CAMPINAS

SP

CAMPINAS

VAGO

R$
14.577.723,56

111492

1º Oficial de Registro de
Imóveis, Títulos e Documentos
e Civil de Pessoa Jurídica

SP

SAO JOSE
DOS CAMPOS

PROVIDO

R$
14.323.350,98

111450

1º Oficial de Registro de
Imóveis de São Paulo - SP

SP

SAO PAULO

PROVIDO

R$
14.319.253,24

033670

CARTÓRIO 2º OFÍCIO DE
NOTAS DE BELO HORIZONTE

MG

BELO
HORIZONTE

PROVIDO

R$
14.212.959,83

Por evidente, as outras variantes que veremos adiante, também impactam nesses números.
Ainda na localização, um ponto importante se refere a uma escolha que é feita pelo titular, que
vem enfim de sua gestão. Uma vez que passou no concurso público, escolheu a serventia na sessão
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de escolha, recebeu a outorga, ele deve determinar, onde exatamente vai ficar localizado a
serventia. Onde vai estar localizado “o Cartório”?
Claro, é possível realizar essa escolha dentro de um limite territorial. Se receber a delegação para
atuar em Curitiba, em qual rua? Será térreo? Será andar mais alto? Faço esse comentário que
implica maior ou menor movimentação da serventia em especial para os Cartórios que podem ser
livremente escolhidos pelos usuários, que é o Tabelionato de Notas, principalmente.
Quanto mais acessível e confortável, maiores as chances de mais usuários (“clientes”) utilizarem os
serviços, não é mesmo? E quanto maior o conforto, maior o investimento. Qual o balanço ideal?
Esse tipo de escolha faz parte da gestão do titular.
v Tipo de serventia:
O tipo de serventia, ou seja, o rol de atribuições do titular, influencia na renda auferida ao final.
Isso porque há certos trabalhos que demandam mais horas trabalhadas, mais ou menos custo com
pessoal, com instalações etc.
Não há um padrão único, por evidente.
Em cada Estado pode variar o número de empregados dedicados a cada um dos Tabelionatos de
Protesto, por exemplo. Temos notado que para auferir a uma renda (bruta) em Tabelionato de
Protesto, são necessários menos funcionários do que para obtenção da mesma renda em outras
atribuições.
Vejamos alguns exemplos, com relação a alguns Cartórios tem faturamento semestral (bruto)
parecidos, no Estado do Paraná, registrados no sistema Justiça Aberta no primeiro semestre de
2020:
129627

5º Tabelionato de Protesto de
Títulos

PR

CURITIBA

PROVIDO

R$ 1.576.337,84

080341

2º TABELIONATO DE NOTAS

PR

FOZ DO
IGUACU

PROVIDO

R$ 1.567.895,32

080465

3º Serviço de Registro de Imóveis

PR

CONVERSÃO
R$ 1.566.897,30
CURITIBA
EM
DILIGÊNCIA

Notem que o faturamento semestral dessas serventias gira em torno de R$ 1.567.895,32, variando
poucos pontos para cima ou para baixo. Cada uma delas tem uma atribuição distinta, sendo duas
na capital, Curitiba, e uma de uma grande cidade do Estado, Foz do Iguaçu.
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ü O 5º Tabelionato de Protesto de Títulos de Curitiba informou contar com 9 (nove)
Funcionários em Regime de Contração CLT.
ü O 3º Serviço de Registro de Imóveis, por seu turno, conta com 21 (vinte e um) funcionários.
ü Já o 2º Tabelionato de Notas de Foz do Iguaçu conta com uma equipe de 43 (quarenta e
três) pessoas no regime celetista, para ao final chegar na mesma renda bruta dos seus
colegas do Estado do Paraná, que atuam em outras atribuições.
O número de funcionários, claro, pode variar a depender da gestão do titular. Importante que
saiba, por evidente, equilibrar a eficiência da equipe, com trabalho de qualidade, horas de
qualidade dedicadas etc.
De todo modo, certamente que a atribuição da serventia conta – e muito – na renda final.
Quanto aos nossos exemplos, podemos explicar a necessidade de mais funcionários para o
Tabelionato de Notas, tranquilamente. Um dos pontos cruciais é o tipo de atividade desenvolvida,
que necessita agilidade.
O cliente não pode esperar muito tempo para conseguir um reconhecimento de firma ou
autenticação de documento, os serviços de balcão. Assim, a estrutura física deve corresponder, e
todo o resto, além do exemplo do número de funcionários (que trouxemos para conhecimento
pois podem ser extraídos do sistema do CNJ). Sem contar que como é livre a escolha do Tabelião
(geralmente, na forma do Lei 8.935/1994), faz-se ainda mais evidente a prestação de serviço
eficiente.
v Gestão da serventia:
A renda bruta pode ser verificada no sistema justiça aberta, do CNJ.
Devemos alertar que na prática temos visto que não há um padrão único de lançamentos, e
algumas serventias ali lançam o que seria repasse de terceiros (ou seja, o que arrecadam para
outros entes e só “passa” pelo Cartório). De todo modo, para se ter uma ideia, é o norte existente
e acessível.
Nas fases de escolha da serventia – nas etapas finais dos concursos públicos – geralmente as
corregedorias locais disponibilizam dados mais detalhados não apenas das entradas como também
das saídas, de modo que fica mais precisa a análise do quanto sobra. Ou melhor, do quanto sobrou
dos meses anteriores!
Mas e o custo operacional? Depende muito diretamente da gestão, das escolhas do titular, que
passam pelo menos pelos seguintes pontos:
- Onde instalar a serventia. Local próprio ou aluguel? Pode negociar melhor o aluguel?
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- Quantos funcionários são suficientes e adequados à prestação dos serviços? Qual a qualificação
desejada? Qual a remuneração de cada um? Há convenção coletiva regulando essa relação, na
região onde vou atuar?
- Uso de móveis e equipamentos próprios ou alugados. Como dar conta do provimento 74 do
CNJ?
- Necessidade de investir em segurança, limpeza, sistema, cursos e treinamentos.
- Contratação de seguro de responsabilidade civil;
- água, luz, telefone, internet etc. há como otimizar, reduzir custos?
Além de elementos variáveis pela gestão, há os custos impostos pelas normas. São os tributos.
Quanto aos impostos, devemos ressaltar que uma vez estabelecida a renda, e diminuídas as
despesas (dedutíveis, tributariamente), deve-se ser recolhido imposto de renda como pessoa física.
Além disso, tem o ISS (entre 3 a 5% do faturamento de emolumentos), cobrado em grande parte
das cidades brasileiras, sendo que algumas delas é possível o repasse aos usuários dos serviços
dos Cartórios, mas em outras não, é despesa do titular mesmo.
Outros custos e despesas podem vir a incidir, sob as expensas do titular. No estado do Paraná,
ilustrativamente, é certo que 0,2% da renda bruta é destinada aos cofres do Poder Judiciário
(“Fundo de Segurança dos Magistrados”), sem repasse desse custo ao usuário. Ou seja, sai do
bolso do titular.
v Sazonalidade:
Importante notar que a renda anunciada no sistema Justiça Aberta, do CNJ, é semestral. Isso não
significa, portanto, que todos os meses são iguais, mas sim é possível extrair, claro, uma média.
Tampouco se pode afirmar que todos os semestres seguintes seguirão a mesma linha. Basta notar,
no próprio sistema, que há uma diferença de um semestre para outro. Isso no que se refere pelo
menos à renda. É possível ver algumas tendências, e probabilidades, mas não certezas!
Por si só, o passar do tempo e as oscilações da economia pode fazer alterações na renda bruta dos
Cartórios, mas um ponto que recentemente impactou a grande maioria das serventias, e baixou
sua renda, foi a pandemia, em especial no primeiro semestre de 2020.
De outro lado, os custos também têm alterações significativas: uma demais extraordinária pode
demandar a contratação extraordinária de empregados; uma alteração de sede implica em
investimentos maiores e quem sabe custo fixo mensal diferenciado e por aí vai. Sem contar a
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sazonalidade das despesas trabalhistas, que também devem fazer parte das contas do titular:
particularmente, férias, décimo terceiro, rescisões.
Por isso que geralmente os meses de novembro e dezembro – ao contrário do que se passa aos
empregados celetistas e no funcionalismo público, que ganham mais nessa época – são os meses
com as menores sobras ao titula das serventias extrajudiciais.
Afinal, quanto fica ao titular no final das contas? Estima-se que pelo menos 15-20% da renda bruta
dos emolumentos (sem contar os repasses), mas pode chegar a 30-40% a depender dos fatores
que vimos acima.
Os dados públicos (Justiça Aberta do CNJ) dão um norte, mas devem ser analisados com cautela.

4 - ÚLTIMOS CONCURSOS
Passemos para a análise dos concursos de Cartório de acordo com as unidades da federação.
Concursos de Cartório: situação por Tribunal
Cartórios
Cartórios Acre
Cartórios Alagoas
Cartórios Amapá
Cartórios Amazonas
Cartórios Bahia
Cartórios Ceará
Cartórios Distrito
Federal
Cartórios Espírito Santo
Cartórios Goiás

Ano
2012
2019
2010
2017
2013
2018

Banca
FMP
VUNESP
FCC
IESES
CESPE
IESES

Situação
Expirado
Em andamento
Expirado
Homologado em 03/08/2020
Comissão formada
Resultado em 05/12/2019

2018

CESPE

Resultado em 07/02/2020

2013
2008

CESPE
UFG

Cartórios Maranhão

2016

IESES

Cartórios Mato Grosso
Cartórios Mato Grosso
do Sul

2013

FMP

2014

IESES

Cartórios Minas Gerais

2019

CONSULPLAN

Cartórios Pará

2015

IESES

Cartórios Paraíba

2013

IESES

Cartórios Paraná

2018

UFPR

Resultado em 14/06/2019
Banca definida (Vunesp)
Homologado em 2017/
Expirado
Outorgas em 2021
Edital publicado em
Janeiro/2021
Em andamento (2019) - Em
planejamento (20/21)
Homologado em 02/04/2018
Retomado/ homologado em
2019
Em andamento
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Cartórios Pernambuco

2012

FCC

Cartórios Piauí

2013

CESPE

2017

CETRO

Suspenso

2012

IESES

Expirado

2019

VUNESP

Em andamento

2017
2013

IESES
CESPE

Edital 2020 publicado (IESES)
Expirado

2019

IESES

Inscrições abertas (FGV)

2017
2014
2014

VUNESP
CESPE
COPESE/ UFTO

Banca definida (VUNESP-2021)
Expirado
Expirado

Cartórios Rio de
Janeiro
Cartórios Rio Grande
do Norte
Cartórios Rio Grande
do Sul
Cartórios Rondônia
Cartórios Roraima
Cartórios Santa
Catarina
Cartórios São Paulo
Cartórios Sergipe
Cartórios Tocantins

Expirado
Em andamento/ Resultado em
14/06/2019

5 - CONCURSOS PREVISTOS
O ano de 2021 será o “ano dos concursos de cartórios”, com pelo menos cinco Estados com
previsão de abertura de editais, dentre eles: São Paulo, Goiás, Bahia, Mato Grosso, Maranhão.
Vejamos as principais informações, atualizadas, sobre as expectativas para esses concursos:
Tribunal de Justiça de Goiás (Cartórios GO)

•
•

Status: Banca definida (Vunesp)
Vagas: cerca de 278

Prevista desde o ano passado, a abertura de novo concurso foi determinada pela CorregedoriaGeral de Justiça do CNJ, após inspeção realizada no Tribunal de Justiça de Goiás, pois há muitas
serventias vagas, dentre elas, várias figuram como as melhores do estado, eis que o último
concurso ocorreu em 2008, ou seja, há mais de 12 anos.
Há cerca de 278 vagas para este próximo certame e já foi contratada a Banca Organizadora do
certame, que será a Vunesp, que é uma banca respeitada e com vasta experiência em certame de
cartórios. O edital dever ser publicado em breve, pois a contratação da organizadora ocorreu em
04/06/2020.

Manual dos Cartórios

23
44

Manual dos Cartórios
Estratégia Carreira Jurídica

Para concorrer ao cargo de notário do concurso TJ GO é necessário possuir formação de nível
superior em direito ou ter exercido dez anos completos na função de serviço notarial, considerando
até a data de publicação do edital de abertura de inscrições.
A remuneração é variável, porém o Estado assegura uma renda mínima considerável: 10 saláriosmínimos, o que torna o concurso ainda mais atrativo.
Tribunal de Justiça de Mato Grosso (Cartórios MT)

•
•

Status: em planejamento
Vagas: a definir

O Tribunal de Justiça do Mato Grosso está estudando a abertura de um novo concurso de outorga
de delegações de notas e de registro do Estado. O pedido para realização do certame foi
encaminhado para o Conselho da Magistratura do TJ MT e deve ser aprovado em breve, com
abertura de edital em 2021.
O último concurso Cartório MT, organizado pela Fundação Escola Superior do Ministério Público
do Rio Grande do Sul (FMP Concursos), foi realizado em 2013. Na ocasião, 193 vagas foram
ofertadas, sendo 64 para o critério de remoção e 129 para provimento.
Em razão de terem se passado mais de 7 anos do último concurso, a previsão é que haja um
número considerável de vagas a serem ofertadas nesse próximo certame.
Tribunal de Justiça do Maranhão (Cartórios MA)

•
•

Status: em planejamento
Vagas: a definir

A abertura de um novo concurso para o Estado do Maranhão é iminente, pois o Corregedor Geral
da Justiça, Desembargador Paulo Velten já a requisitou ao Presidente do Tribunal, no último dia
09 de setembro.
Há expectativa para 70 (setenta) vagas, pois o último concurso foi aberto em 2016 e encerrado em
2020, havendo, portanto, serventias que vagaram neste período de quatro anos, que precisam ser
providas.
O Estado do Maranhão tem uma renda mínima de 6 mil reais (base 2020).
Não há definição da banca organizadora, sendo que os dois últimos concursos foram realizados
pela IESES.
Tribunal de Justiça da Bahia (Cartórios BA)
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•
•

Status: Comissão Formada
Vagas: a definir

Muito se espera desse concurso, pois mais de 700 serventias estão vagas. Acaso a ADIN 4851 seja
julgada pelo STF antes da abertura do Edital, outras tantas serventias, bem rentáveis, deverão se
juntar ao edital, perfazendo um total de aproximadamente 1000 serventias vagas.
O concurso depende ainda dessa verificação pelo judiciário local da conveniência da abertura de
um certame nos moldes iniciais das serventias; ou no aguardo de vários outros rentáveis.
Há possibilidade de 2021 ser o ano desse mega concurso!
Tribunal de Justiça do Paraná (Cartórios PR)

•
•

Status: em planejamento
Vagas: a definir

No Estado do Paraná, em 2020 está em tramitação o 3º concurso de provas e títulos para outorga
de delegações, cujo edital data de 27 de agosto de 2018, e tem como banca o Núcleo de
Concursos da UFPR.
Após a realização da prova objetiva, seguiu-se a prova escrita, e um imenso número de recursos
em face dessa etapa. A análise dos recursos tomou um tempo grande por parte da comissão:
• as provas escritas foram realizadas em 28 de abril de 2019;
• em outubro de 2020 foi realizada a sessão de julgamento dos recursos interpostos
em razão da correção das provas escritas;
• em 25 de novembro de 2020 foi finalmente publicada a ata da sessão de julgamento.
No entanto, ainda restam a revisão de correção de algumas provas, e com isso novas oportunidade
de interposição de recurso. Enfim, a tramitação do concurso não é das mais céleres.
De todo modo, acredita-se que tão logo seja finalizado o 3º concurso, agora em andamento como
dito, seja aberto novo concurso, o que pode vir a ocorrer ainda em 2021.
Já há um bom número de serventias vagas, mas não há como precisar quantas serão ofertadas no
próximo concurso, em especial porque não se sabe quantas serão efetivamente preenchidas por
meio do concurso atual, nem quantas irão acabar vagando até a publicação do próximo edital de
abertura.
O que não se pode deixar de notar é que há um número considerável de titulares que assumiram
a titularidade dos Cartórios do Paraná no 1º e 2º concurso de provas e títulos, em 2009 e 2017, e
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migraram para outros Estados (por meio de outros concursos de provimento), de modo que as
vagas acabam se renovando no estado paranaense.
Tribunal de Justiça de São Paulo (Cartórios SP)

•
•

Status: em planejamento
Vagas: + de 190 serventias

O Estado de São Paulo é um dos mais concorridos concursos. Houve a finalização e outorga das
serventias no 11ª Concurso em fevereiro de 2020.
A banca para o 12º Concurso já está formada e a VUNESP irá aplicar as provas. Em 11/01/2021 foi
publicada a lista de vacância, que conta com cerca de 190 serventias extrajudiciais sem titularidade.
Será um dos maiores concursos programados para 2021.
A renda mínima no Estado de São Paulo é um dos mais atrativos também. São 13 salários-mínimos
a renda das serventias deficitárias.

O ESTUDO PARA A DELEGAÇÃO
1 - O CAMINHO DAS PEDRAS
Como a prova objetiva é a grande peneira, analisaremos a incidência das disciplinas para alguns
concursos já realizados ou para realizar, para que o aluno possa classificar sua dificuldade no
empenho de seus estudos, diante das divergências de número de questões por disciplina dentro
do escopo do edital.
Passemos a analisar, a título exemplificativo, a distribuição de disciplinas por concurso de cartório
que aconteceram recentemente ou estão em vias de terem provas aplicadas.
Alagoas / São Paulo

DISCIPLINAS

QUESTÕES

Registros Públicos, Direito Notarial e Protesto de
Títulos

45

Direito Civil

15

Direito Processual Civil

4

Direito Penal

2

Direito Processo Penal

1

Direito Tributário

6
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Direito Comercial

6

Direito Administrativo

10

Direito Constitucional

10

Conhecimentos Gerais

1

TOTAL

100

Percentualmente as disciplinas ficam assim distribuídas:
Conhecimentos
Gerais
1%

Direito
Constitucional
10%
Direito
Administrativo
10%
Direito Comercial
6%
Direito Tributário
6%

Registros Públicos,
Direito Notarial e
Protesto de Títulos
45%

Direito Processo
Penal
1%
Direito Penal
2%
Direito Processual
Civil
4%

Direito Civil
15%

Neste certame 60% da prova está distribuída nas disciplinas de Direito Civil e específica de Notarial
e Registral.
As de menor importância para a fase preambular são Conhecimentos Gerais, Direito Penal e
Processo Penal, mas não deve o candidato se descuidar, pois uma questão fará a diferença entre
ser aprovado ou não.
Mato Grosso do Sul

DISCIPLINAS
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Registros

Públicos

e

Conhecimentos

30

Gerais
Direito Civil

22

Direito Processual Civil

8

Direito Penal e Direito Processual Penal

8

Direito Tributário

8

Direito Comercial

8

Direito Administrativo e Constitucional

16

TOTAL

100

Percentualmente as disciplinas ficam assim distribuídas:
Direito
Administrativo e
Constitucional
16%

Registros Públicos e
Conhecimentos
Gerais
30%

Direito Comercial
8%

Direito Tributário
8%

Direito Penal e
Direito Processual
Penal
8%
Direito Processual
Civil
8%

Direito Civil
22%

Perceba que para esse concurso 52% da prova está distribuída nas disciplinas de Direito Civil e
específica de Notarial e Registral com Conhecimentos Gerais.
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Se somarmos ao item anterior a disciplina de Direito Administrativo e Constitucional, teremos 68%
da prova.
Desta forma, não há muitas disciplinas a serem deixadas de lado, por conta do seu peso equânime
dentro do edital, a não ser a de Conhecimentos Gerais que se encontra dentro da base de Registros
Públicos.
Rondônia

DISCIPLINAS

QUESTÕES

Direito Notarial e Registral

45

Direito Civil, Direito Comercial e Direito Processual Civil

25

Direito Constitucional, Direito Administrativo e Direito
Tributário

15

Direito Penal e Direito Processual Penal

5

Direito Judiciário de Rondônia

5

Conhecimentos Gerais

5

TOTAL

100

Percentualmente as disciplinas ficam assim distribuídas:
Direito Judiciário de
Rondônia
5%

Conhecimentos
Gerais
5%

Direito Penal e
Direito Processual
Penal
5%

Direito Notarial e
Registral
45%

Direito
Constitucional,
Direito
Administrativo e
Direito Tributário
15%

Direito Civil, Direito
Comercial e Direito
Processual Civil
25%

O direito privado corresponde a 70% da prova.
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Ou seja, com o acerto das disciplinas de Conhecimentos Gerais, Direito Civil, Comercial, Processo
Civil e Notarial e Registral, o candidato já alcança 3/4 da prova.
Nesta linha, muito cuidado com as disciplinas específicas da prova, quais sejam, de Conhecimentos
Gerais e Direito Judiciário de Rondônia, pois elas poderão fazer a diferença na parte final de ser
ou não aprovado.
Rio Grande do Sul

DISCIPLINAS

QUESTÕES

Registros Públicos, Direito Notarial e Protesto de
Títulos

28

Direito Civil

18

Direito Empresarial/Comercial

18

Direito Administrativo

7

Direito Constitucional

7

Direito Processual Civil

7

Direito Tributário

7

Direito Penal e Processo Penal

5

Conhecimentos Gerais

3

TOTAL

100

Percentualmente as disciplinas ficam assim distribuídas:
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Direito Tributário
7%

Direito Penal e
Processo Penal
5%

Conhecimentos
Gerais
3%
Registros Públicos,
Direito Notarial e
Protesto de Títulos
28%

Direito
Processual Civil
7%
Direito
Constitucional
7%
Direito
Administrativo
7%

Direito Civil
18%

Direito
Empresarial/Comercial
18%

O direito privado, isto é, Direito Notarial e Registral, Empresarial/Comercial e Civil, corresponde a
64% da prova.
Temos como as de importância diminuta para a fase preambular os Conhecimentos Gerais, o
Direito Penal e o Processo Penal, que correspondem a cerca de 3 questões para cada uma. Porém,
não deve o candidato se descuidar, pois uma questão faz a diferença nesses concursos, relatando
que os estudos podem ser melhores direcionados dentro das demais disciplinas.
Santa Catarina

DISCIPLINAS

QUESTÕES

Direito Notarial e Registral

25

Direito Civil, Direito Processual Civil e Empresarial

30

Direito Constitucional, Direito Administrativo e Direito
Tributário

30

Direito Penal e Direito Processual Penal

10

Conhecimentos Gerais

5

TOTAL

100

Percentualmente as disciplinas ficam assim distribuídas:

Manual dos Cartórios

31
44

Manual dos Cartórios
Estratégia Carreira Jurídica

Direito Penal e
Direito Processual
Penal
10%

Direito
Constitucional,
Direito
Administrativo e
Direito Tributário
30%

Conhecimentos
Gerais
5%

Direito Notarial e
Registral
25%

Direito Civil, Direito
Processual Civil e
Empresarial
30%

A prova de Santa Catarina é a mais parelha e equânime dentre os concursos de cartórios. Veja que
as disciplinas solicitadas são em percentuais próximos.
Só há uma percentagem diminuta em termos dos Conhecimentos Gerais e do Direito Penal e
Processual Penal, mas cada disciplinas dessas representa 5 questões, o que não pode ser
dissociado para o estudo.
Dentre os concursos, o Direito Notarial e Registral não é o que concentra a maior porcentagem,
porém perceba que foram formados grupos com 3 disciplinas nesse certame para suplantar o
direito notarial e registral.

1.1 - Análise Global
Embora Direito Notarial e Registral tenha, em regra, um percentual maior de incidência, por conta
da atividade, não se deve deixar de lado disciplinas menos expressivas, porém com uma certa
análise estrutural de incidência, para melhor direcionar os estudos.
Portanto, para o concurso como um todo, devemos ponderar quais matérias são, de fato, as mais
importantes e relevantes.
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Pensando nesses vários fatores, que possuímos vários outros dados estatísticos que reunimos no
Estudo Estratégico para o Concurso de Cartórios, com um passo a passo para nossos alunos.
Foi assim que surgiu a Trilha Estratégica para Cartórios, o verdadeiro caminho das pedras. Nesse
curso são indicadas tarefas semanais aos alunos, consistentes na leitura dos nossos PDF´s (material
base, que contêm as correntes doutrinárias, dispositivos legais relevantes, jurisprudência
atualizada e várias questões de prova), assistir às videoaulas, leitura de temas aprofundados, nas
Rodadas Estratégicas, realização de simulados, cursos extensivos focados na carreira, entre outros
materiais.
Percebam que, com base em dois de nossos cursos (Estudo Estratégico e Trilha Estratégica), vocês
já terão um embasamento muito significativo para traçarem um plano de Estudos certeiro e
individual para o concurso de Cartórios.

2 - CONCILIAR O ESTUDO COM OUTRA CARREIRA
Questão recorrente é saber sobre a possibilidade de conciliar os estudos para os concursos de
Cartório com os estudos para concursos de outras carreiras jurídicas, como a Magistratura Estadual.
Entendemos que essa conciliação é possível sim.
É verdade que o concurso para Cartório é bastante específico e que ele demanda dedicação
especial para as matérias notariais e registrais, com a especificidade de cada código de normas
estadual.
Todavia, ao menos 50% da matéria da matéria cobrada em concursos de Cartórios é também
cobradas em outros concursos, como no da Magistratura Estadual. Formam aquilo que se costuma
chamar de matriz curricular comum: a) Constitucional; b) Administrativo; c) Civil; d) Processo Civil;
e) Penal; f) Processo Penal; g) Tributário; h) Empresarial.
Os outros 50% da matéria cobrada em concursos de Cartórios, compostos substancialmente pelo
direito notarial e registral, nada mais são do que um aprofundamento de alguns aspectos
peculiares dessas mesmas matérias mencionadas acima, quando aplicados na prática extrajudicial,
em especial o Direito Civil e, em menor medida, o Tributário, o Empresarial e o Administrativo.
Observada a totalidade das matérias estudadas nos concursos de Cartórios, teremos aos menos
80% das matérias necessárias para os Concursos da Magistratura Estadual, com perda,
basicamente, das peculiaridades dos códigos de normas.
Observada a questão pelo ângulo oposto, ou seja, da totalidade das matérias cobradas nos
concursos da Magistratura Estadual, identificamos apenas uma pequena interface, talvez uns 15%
das matérias, que não aparece nos concursos de Cartórios. É o que acontece com o direito: a)
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Ambiental; b) da Criança e do Adolescente; c) Difusos e Coletivos; d) Consumidor; e, e) Eleitoral.
Parece muito, mas não é. Essas matérias não representam, em conjunto, um grande volume; e,
além disso, não são de complexidade especial. O estudo delas, inclusive, não demanda muito mais
do que a leitura dos principais textos normativos, bem como de algum material de apoio bem
resumido.
Assim, se aparecer uma oportunidade em outra carreira jurídica, quando seu estudo já estiver
bastante maduro para os concursos de Cartório, foquem naquilo que diferencia cada concurso.
Por exemplo, surgindo uma oportunidade na Magistratura Estadual, em um Estado que lhe é
peculiarmente interessante, sugerimos focar nos materiais de direito: a) Ambiental; b) da Criança e
do Adolescente; c) Difusos e Coletivos; d) Consumidor; e, e) Eleitoral. A ideia é conseguir
compreender e transitar pela matéria (e não exaurir o assunto de forma integral, evidente), de
maneira que seja possível alcançar um aproveitamento de 50, 60%, naquilo que é diferente. Na
matriz curricular comum, é possível tirar a diferença e acertam 80, 90% das questões.
Superada a primeira fase do concurso, os meses seguintes, até a segunda fase, certamente serão
dedicados à maneira específica de ser da prova escrita, como o treino na elaboração de sentenças.
Raciocínio semelhante pode ser feito para outras carreiras jurídicas, como Ministério Público e
Defensoria Pública. Com a diferença de que, nesses dois últimos casos, é preciso ainda ter um
domínio bem profundo de direito penal e processual penal, além das respectivas leis orgânicas.
Notem que a sugestão aqui realizada não é, de nenhuma maneira, estudar sempre e ao mesmo
tempo para várias carreiras jurídicas. É preciso ter foco e concentração, para não se perder em
estudos inúteis. Contudo, ao longo da caminhada, as oportunidades não devem ser desprezadas.
Os concursos para Cartório são em geral mais demorados que os demais, por causa de um número
excessivo de impugnações. E a adaptação para outra carreira requer por vezes apenas alguns
meses, que muitas vezes não prejudica o objetivo principal.

3 - MATÉRIAS E MATERIAIS ENGLOBADOS NA TRILHA ESTRATÉGICA
A Trilha Estratégica é um verdadeiro manual para o aluno seguir no caminho de sua aprovação. O
objetivo é guiar o aluno, passo a passo, bem como acompanhá-lo para que consiga ter maior
confiança e motivação.
Desta forma, a Trilha veio para revolucionar a vida dos nossos alunos e facilitar a sua aprovação em
Concursos Públicos; indicando sugestões de estudo, por disciplina e ciclos de estudos, através de
arquivos em PDF liberados semanalmente na área do aluno.
Em síntese, a Trilha Estratégica é formada por 3 elementos: arquivos em PDF, Telegram e o coach.
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Os arquivos em PDF das Trilhas são elaborados e liberados, semanalmente, pelo Organizador da
Trilha, através da Área do Aluno. Esses arquivos trazem direcionamento de estudo, geralmente,
para 1 (uma) semana. Só lembrando que esse é o padrão, porém, quando houver uma Trilha de
Reta Final, objetivando metas de estudo mais segmentadas, podem programar liberação dos
arquivos em PDF para uma frequência inferior a 1 (uma) semana. Tudo dependerá do estágio do
seu concurso!
O Telegram é a plataforma que vai permitir o contato do Organizador da Trilha com os alunos
assinantes. Através do Telegram, os alunos enviarão perguntas para o Organizador e receberão
dicas de estudo, artigos motivacionais, dentre outras publicações relevantes.
O coach será o Organizador da Trilha Estratégica e responsável pelo acompanhamento dos alunos
através do Telegram. Esse acompanhamento se dá através de: a) dicas no arquivo em PDF da Trilha
e; b) áudios/vídeos/transmissões ao vivo por meio da Comunidade de Alunos no Telegram.
As matérias que irão ser abordadas, serão as que estão previstas para o estudo do concurso,
quando a Trilha for específica.
Para darmos uma ideia, a Trilha para os iniciantes é baseada no Curso Regular, onde temos a
montagem das Trilhas direcionadas para o Direito Notarial e Registral com o foco nas disciplinas:
a) Parte Geral de Direito Notarial e Registral; b) Registro Civil das Pessoas Naturais; c) Registro de
Imóveis; d) Registro Civil das Pessoas Jurídicas e Registro de Títulos e Documentos; e) Tabelionato
de Notas; e, f) Tabelionato de Protestos.
Lembrando que o material disponibilizado na Trilha ainda abarca todo o Direito Civil, Processual
Civil, Penal, Processual Penal, Tributário, Empresarial/Comercial e Consumidor, Administrativo,
Constitucional, além de aulas sobre atualidades para questões de Conhecimentos gerais.
Assim, convidamos o aluno para verificar o modelo de Plano de Estudos que é efetivado neste
trabalho, para dar uma ideia do que preparamos na Trilha Estratégica para o concurso de Cartórios.

4 - ORGANIZAÇÃO DOS ESTUDOS
Nada mais salutar que a formação de pilastras no intuito de melhor delimitar a construção do
conhecimento e do estudo organizacional.
Assim, a chave do sucesso para aprovação em qualquer concurso envolve um quarteto:
planejamento, estratégia, um bom material de estudos e dedicação.
Pouco importa que o aluno tenha o melhor material, o melhor planejamento, a melhor estratégia
e não se dedique ou mantenha o foco.
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Neste ponto, o planejamento e a estratégia são anseios para você galgar a tão sonhada aprovação.
Com o material de estudos, o Estratégia também pode te ajudar. Contudo, a dedicação precisa
externar de você. Afinal, aqui vale a máxima de que sem esforço não há vitória!
O seu sucesso está relacionado a sua "sorte". Quanto mais dedicação e estudo, mais "sorte" você
terá!

4.1 - Ciclo de Estudos
A alternância de matérias no rumo dos estudos é algo indispensável para a melhor fixação dos
temas do concurso. Logicamente que o estudo é bastante pessoal, porém os ciclos sejam as formas
mais organizadas para proporcionar escala no conteúdo e no volume de cada matéria, alternandose o estudo de todas as matérias objeto do certame escolhido.
E como realizar tais ciclos?
Inicialmente você deve delimitar o tempo que dedicará aos estudos. Feito isso, poderá adaptar o
ciclo dentro da sua disponibilidade.
Quanto maior a sua disponibilidade, mais curtos serão os ciclos. Todavia, nem sempre um volume
alto de tempo representará uma absorção de todo o conteúdo, por isso, respeite seus limites!
Cada um tem possui um ritmo distinto, mas o importante é que isso opere na sua finalidade, que
é a aprovação idealizada.
Bem, para se alcançar sucesso numa maratona (correr 42,195km) há muito treino e técnica para
isso. Aqui propomos ensinar os treinos e técnicas para que terminem a maratona com sucesso!
Mas não se empolgue nos treinos, respeite a técnica elaborada para a sua jornada, evitando
tropeços desnecessários.
Desta forma, determine o seu projeto em horas disponíveis para os estudos. Você deve estudar
todos os dias na forma como estabeleceu. Não serão admitidas faltas ou descompromisso. Fixe
isso consigo!
Portanto, não exagere, lembre-se de ter um dia de folga, caso contrário você não irá conseguir
cumprir o cronograma. Não dar conta do planejamento, certamente, irá desmotivá-lo.
Atente-se para não "ir com muita sede ao pote" pois pode causar cansaço e, a culpa é o
sentimento não adequado para se trilhar esse caminho. Sua expectativa e anseio podem ter lhe
atrapalhado com uma expectativa muito grande, não exequível!
Em números para ficar mais palpável:
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Se você estudar 5 horas diárias, de segunda a sábado, ao longo de 1 ano você terá
estudado 1560 horas!
Considerando a experiência e conhecimento jurídico prévios, se estudado de forma
correta, será o suficiente para ser formar base suficiente para o pleito de Delegação de
Serventias Extrajudiciais.

Lembre-se que cada ciclo ao final do estudo levará a análise de todas as matérias da ementa,
pouco importando o seu ritmo de estudo, se mais rápido ou mais devagar, mas sim cruzando a
linha de chegada na maratona! Essa é a melhor forma de organizar seus estudos!

4.2 - Tempo
O tempo é o mesmo para todos. A dinâmica e a qualidade de sua utilização são importantes
diferenciais para que o candidato obtenha sucesso!
A administração do tempo é o grande segredo.
Cuidado com as frases que são vilãs de suas desculpas: Eu trabalho! Eu tenho filhos! Eu viajo muito!
Entre outras.

Tradicionalmente quem mais tempo é quem menos estuda, por acabar “ocupando” o tempo com
atividades de menor importância.
Por outro lado, quem possui o tempo curto, acaba extraindo o máximo de eficiência no pouco
tempo que dispõe.
Veja que algumas dicas na gestão de tempo são de grande utilidade.
•

Não se imponha metas inatingíveis (“vou passar em 1 ano!”).

Metas assim geralmente possuem um efeito negativo: frustração, dor, sentimento de incapacidade,
ao invés de motivarem. Ademais, concursos dessa magnitude acabam levando mais de um ano
para terminarem, por conta do transcorrer do certame, de recursos, suspensões, entre outras
intercorrências.
•

Quando você for estudar, estude.

Parece chacota, mas não é. Esqueça do mundo! Dentre as distrações estão: celular, telefone,
criança, filho, esposa, mãe, pai, cachorro... tudo!
O momento de estudo é um momento seu. Seu dogma, seu treino, seu momento!
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Dica para o apaziguar distrações: coloque uma garrafa de água e uma xícara de café e reduza as
interrupções da sua concentração.

Assim, quando você for estudar uma hora, realmente estude por uma hora.
•

Faça pausas

Ao longo do período diário de estudos é fundamental que você faça pausas.
Estudos científicos demonstram que a capacidade de absorção é inversamente proporcional ao
tempo seguido e contínuo dedicado aos estudos.
Na primeira hora, a capacidade de aprendizado é ótima. Se você seguir de forma ininterrupta na
segunda hora a capacidade de absorção será reduzida, pois seu cérebro estará mais fadigado.
Lembre-se que ao longo de uma em uma corrida, os primeiros passos são os mais fáceis,
posteriormente com o cansaço, os movimentos seguintes serão somente repetidos, mais devagar
e sem uma percepção cognitiva plena. Assim, sugere-se fazer pequenas pausas, de 10 minutos,
para retomada dos estudos com vigor!

4.3 - Estratégias Úteis e Descanso
Não há fórmula mágica, o que realmente importa é definir uma estratégia de estudos.
Desta forma, as rotinas que mais deram certo são as elaboradas a seguir, porém, cada qual deve
verificar se estão condizentes com a realidade e funcionalidade de sua vida.
•

Não estudar apenas uma matéria

Embora alguns aprovados (poucos) tenham passado estudando uma matéria por vez, entendemos
que você não deve estudar apenas uma matéria ao longo da semana, até mesmo para fazer a
interligação delas com as específicas do concurso de delegações de serventias extrajudiciais. Além
de deixar o estudo mais cansativo, gerará uma falta de motivação que será prejudicial para o
aproveitamento.
Assim, durante a semana, indicamos revezar algumas matérias e, durante o dia, sugerimos estudar
uma ou, no máximo, duas matérias.
Isso para que não haja revezamento excessivo, o que faz o aluno perder o “fio da meada” nas
explicações.
•

Faça revisões periódicas
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Fundamental que você faça uma revisão periódica das partes principais daquilo que você já
estudou. Dado volume de informações.
Para realizar dinâmica, a sugestão é de primeiro realizar uma revisão semanal e outra ao final do
ciclo.
Bem, ao final de uma semana de estudos você terá visto um contingente significativo de conteúdo,
logo poderá destacar parte do dia de estudo para revisar a matéria estudada ao longo da semana.
É uma forma de alimentar e solidificar os conteúdos estudados.
Além disso, ao final do ciclo você reservará outra parcela do cronograma de estudos para retomar
aquilo que estudou ao longo das semanas anteriores.
•

Descanse

Como já relatamos, concurso público se compara a uma maratona e não a uma corrida de 100
metros rasos.
É dizer: concurso público é condicionamento. De nada adianta você sair em disparada e, ao final
dos três primeiros meses, estar rastejando. O estudo para concursos jurídicos deve ser intenso,
mas cadenciado.
Desse modo, reserve um dia (ou metade de um dia) na semana para descansar.

Apenas com edital aberto e próximo do concurso é que sugerimos estudar todos os dias. Não se
desgaste sem necessidade.
O segredo da aprovação é o equilíbrio, uma boa divisão entre estudos, família, trabalho e lazer,
todos itens essenciais para a sua aprovação.

5 - PLANO DE ESTUDOS
5.1 - Por Onde Começar? Simulado Inicial
Inicialmente, o aluno deve entrar no sistema de questões e resolver as últimas provas dos dois
últimos Concursos de Delegações das Serventias Extrajudiciais almejados. A resolução das
questões deve ser no formato da prova, com os limites temporais destinados para a resolução
delas.
Caso queiram um espectro maior, pode verificar outras provas da mesma natureza de outras
unidades da Federação para averiguarem as convergências e divergências das questões.
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Depois da resolução, confiram os gabaritos e eventuais comentários feitos pelos Professores, bem
como analise se, efetivamente, sabe aquela matéria.
Além disso, o aluno deve fazer uma bateria de umas 50 questões por matéria do conteúdo
programático do concurso de delegações das serventias extrajudiciais.
A ideia, portanto, é que o aluno faça um teste imediato sobre a sua situação geral na matéria (ainda
que não a tenha estudado) para verificar o seu estágio atual em cada disciplina. Não se desiluda
com erros pontuais de normativas específicas extrajudiciais locais ou da legislação estadual ou
distrital pertinente.

5.2 - Próximo Passo
Pondere uma análise percentual sobre as matérias constantes do edital e o resultado obtido pelo
aluno dentro da correção de cada prova. Faça a verificação utilizando critérios objetivos sobre a
resolução da questão e se há entendimento sobre os equívocos das demais assertivas.
•

Acertei mais de 80% (oitenta por cento) em alguma matéria?

Se sim, você já está bastante preparado para esta matéria, devendo apenas elaborar um
planejamento de revisão dos erros e simulados de temas latentes com questões discursivas.
•

Matérias com índice de acerto entre 60 e 80%

Procure identificar exatamente os principais pontos de erro em cada matéria.
É possível que você tenha errado de forma drástica apenas um assunto? Exemplo: errei quase tudo
quando o tema foi licitações ou quando o tema cobrado fora responsabilidade civil.
Desta forma, analise e veja se você precisa estudar ou revisar toda a matéria, ou ainda, se você
precisa se dedicar massivamente a poucos assuntos.
•

Matérias com índice de acerto inferior a 60%

Nesse caso, será necessário um estudo mais aprofundado e completo das matérias. Sugere-se a
preparação com base numa preparação focando sobretudo nos PDF´s do Estratégia.

5.3 - Formação da Base
Na formatação de uma base sólida para o concurso, necessário termos um número de horas de
estudos semanais para o esquadrinhamento das disciplinas e planejamento.
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Desta forma, considerando uma carga horária de estudos média em torno de 27 horas de estudo
semanal, com 4,5 (quatro horas e meia) de estudo diárias, realizando 18 (dezoito) tarefas de 1,5
(uma hora e meia) por ciclo semanal de estudos.
Os domingos serão destinados para descansar e recuperar as forças, uma vez que você não quer
chegar cansado na hora da prova.
Possui mais horas por dia para se dedicar?
Possui menos horas por dia para se dedicar?
Envie-nos uma mensagem no Instagram que podemos te enviar o cronograma
adaptado.
Outra sugestão factível, seria um estudo de cinco horas por dia, de segunda a sexta e, no sábado,
outras seis horas, gerando o equivalente a um mil, seiscentas e doze horas de estudo por ano.
Como dito anteriormente, tempo suficiente para o aluno ter uma boa preparação.
A semana será dividida com as matérias que devem ser estudadas, com intercalamento da leitura
dos livros digitais e/ou assistir às aulas em vídeo, conforme preferir. Em razão de nossos princípios,
acreditamos que você deve priorizar o estudo ativo pela leitura dos livros digitais e recorrer às
videoaulas somente quando tiver alguma dúvida.
Ainda, terminada a leitura de cada aula, façam as questões que existem ao final dos materiais.
Ademais, necessária a dedicação de parte de seu tempo semanal para revisões, justamente para
resgatar o que fora estudado durante aquela semana. No esquema abaixo, verão que colocamos
a revisão no sábado.
Todavia, nada impede de o aluno, ao rever a matéria 1 na mesma semana, dê uma revisada,
rapidamente, nos grifos que fez na primeira leitura.
Por fim, o estudo das normativas extrajudiciais locais e o estudo de legislação estadual ou distrital
próprias das serventias não devem ser esquecidos, sendo necessário reservarmos uma parte do
estudo semanal para isto. Dessa forma, de acordo com os temas abordados no Curso Regular de
Cartório, efetuamos uma divisão de todos os PDF´s em tarefas e fizemos uma estimativa de que
cada tarefa deve ter em média 1,5 horas.
Além disso, cada aula em PDF foi dividida em 5 tarefas para as disciplinas gerais, sendo que
estimamos 10 tarefas para cada uma das disciplinas específicas da área notarial e registral. Desta
forma, o aluno deve seguir a seguinte dinâmica:
DISCIPLINAS GERAIS
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Teoria - 3 tarefas (aproximadamente 60
páginas)
Questões - 1 tarefa
Revisão - 1 tarefa

Teoria - 6 tarefas
Questões - 2 tarefas
Revisão - 2 tarefas

Isto quer dizer que um curso de aproximadamente 115 aulas terá 725 tarefas, conforme planilha a
seguir:

Direito Constitucional
Direito Administrativo
Direito Tributário
Direito Penal
Direito Processual Penal
Direito Civil

Número de Aulas
(Teoria)
9
8
9
5
3
20

Direito Processual Civil

13

65

Empresarial e Consumidor
Parte Geral do Direito Notarial e Registral

13
4

65
40

Registro Civil das Pessoas Naturais

8

80

Registro de Imóveis

5

50

4

40

6
3

60
30

5

25

115

725

Disciplina

Registro Civil das Pessoas Jurídicas e
Registro de Títulos e Documentos
Tabelionato de Notas
Tabelionato de Protestos
Atualidades/
Conhecimentos Gerais
Total

Nº Tarefas

45
40
45
25
15
100

Naturalmente estes dados não serão 100% (cem por cento) corretos, uma vez que aulas como
Controle de Constitucionalidade possuem a parte teórica consideravelmente maior que uma aula
de Atualidades, por exemplo.
Contudo, há um outro dado que é favorável ao nosso projeto: ao longo dos nossos estudos,
diversos assuntos estudados nas mais variadas disciplinas são comuns a outras disciplinas. Exemplo
disto temos a disciplina de Direito Empresarial (Título de Crédito), onde também será estudada no
Tabelionato de Protestos.
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Naturalmente, uma vez estudado este conteúdo em uma das disciplinas, não há necessidade de
estudo do mesmo tema em outra matéria, mas a sua revisão pontual.
Por fim, estatisticamente nosso gráfico mostrará cerca de 40 semanas de estudos para
conseguirmos vencer as cerca de 725 tarefas originalmente previstas. Isto nos mostra uma
necessidade de cerca de 9,5 meses de estudos para conseguirmos vencer todo o planejamento.
Contudo, sugere-se fazer um planejamento de 50 semanas, deixando cerca de 180 tarefas bônus
para eventuais ajustes ao longo da jornada, bem como para dilacerar as normativas estaduais e
demais legislações atinentes.
Nesta esteira realizamos de forma exemplificativa um ciclo semanal para estudos, dividido da
seguinte forma:
Domingo

Segunda

1
Descanso

2
Const.
Parte Geral

8
Descanso

9
Proc. Civil
Reg. Im.

15
Descanso

16
Empresarial
Reg. Im.

22
Descanso
29
Descanso

23
RCPN
RCPJTD

Terça
3
Admin.
Civil

10
Trib.
Parte Geral
17
Civil
Proc. Civil
24
Trib.
Civil

Quarta

Quinta

Sexta

4
Penal
Protesto

5
Notas
Reg. Im.

6
Empresarial
RCPN

11
Empresarial
Protesto

12
Civil
Notas

13
RCPN
RCPJTD

18
Const.
RCPN

19
Parte Geral
RCPJTD

25
Proc. Penal
Reg. Im.

26
Const.
Proc. Civil

20
Adm.
Civil
27
Empresarial
Notas

Sábado
7
Civil
Trib.

14
Penal
Atualidades
21
Reg. Im.
Notas
28
Civil
Parte Geral

30
Adm.
Proc. Civil

Nada impede que você alterne a ordem dos conteúdos a serem estudados. Do mesmo modo,
nada impede que você reserve outro dia para descanso.
O importante é que você cumpra as horas líquidas de estudo ao longo da semana. E o mais
importante é você ser honesto consigo mesmo.
Lembre-se: você é o único responsável por sua aprovação.
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Confira, a título ilustrativo como ficará a distribuição do seu horário:
Modelo de Cronograma
HORÁRIO DESCRIÇÃO
07:45 - organização pré-estudos
08:00 às 09:30 - 1º período de estudos
09:30 às 09:50 - pausa
09:50 às 11:20 - 2º período de estudos
NOITE
19:45 - organização pré-estudos
20:00 às 21:30 - 3º período de estudos

Naturalmente, estas são sugestões e não existe problema algum em uma alteração e quebra dos
blocos de estudos ao longo do dia (um bloco no turno da manhã, tarde e outro à noite, por
exemplo). O importante, ressalto, é que haja a dedicação diária.
Na medida em que for ganhando corpo, disposição e tempo, tente aumentar as horas de estudo.
É questão de matemática. Quanto mais se esforçar agora e aumentar as horas estudadas, mais
rápido assimilará o conteúdo e será aprovado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
E aí pessoal, tudo certo com o material? Esperamos que vocês tenham gostado!
Quaisquer dúvidas, críticas ou sugestões, mandem-nos uma mensagem nas redes sociais!
Convidamos vocês para participarem do nosso canal do Telegram. Que tal?
Eis o link:
https://t.me/estrategiacartorios
Venha estudar conosco e ser um Oficial de serventia extrajudicial.
Bons Estudos!

Manual dos Cartórios

44
44

