Olá, pessoal! Tudo bem?
Aqui é Ricardo Torques, coordenador do Estratégia
Carreira Jurídica e do Estratégia OAB. Além disso, sou
professor
de
Direito
Processual
Civil,
Direito
Eleitoral e Direitos Humanos.
Instagram: www.instagram.com/proftorques
E-mail da coordenação: ecj@estrategiaconcursos.com.br
Aguardo seu contato. ;) Dúvidas, críticas e sugestões são sempre bemvindas!
Em nome dos nossos professores, gostaria de lhes apresentar a "Lei Geral
dos Notários e Registradores Comentada". Elaborada com muito carinho
pelos nossos professores, você terá uma visão ampla desse relevante tema
para o concurso de Cartórios do TJ SP.
Para ficar por dentro de tudo o que iremos oferecer para esse concurso,
participe dos Canais abaixo:

Vamos mantê-los informados em primeira mão!
Grande abraço,
Ricardo Torques
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APRESENTAÇÃO

DOS

PROFESSORES

E DO

MATERIAL

Olá pessoal, tudo bem? Apresentamos agora nosso
professores específicos da área Notarial e Registral:

time

de

1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. Paloma Berttotti Schwab – Graduada em Direito pela
Universidade Feevale de Novo Hamburgo-RS, Pós-graduada em
Direito Civil e Processual Civil pelo Centro Universitário
UniRriter de Canoas-RS. 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.
5. 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 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).
6. 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.
Hoje
apresentaremos
um
material
elaborado
pela
nossa
professora de Teoria Geral do Direito Notarial e Registral,
Professora Juliana Chevônica,
para o concurso de Serventias
Extrajudiciais - Cartórios.
Este trabalho é dedicado aos alunos que irão prestar a prova
do Concurso de Serventias Extrajudiciais de São Paulo, para
conhecimento da lei “padrão” dos Notários e Registradores.
Essa lei é pilastra para os concursos da área e costumam ser
cobrados em todas as fases dos certames.

Conheça bem essa legislação, através do trabalho que agora
apresentamos!
Esperamos que o material seja útil!

LEI Nº 8.935/1994 (LEI DOS CARTÓRIOS)
Regulamenta o art. 236 da Constituição
Federal, dispondo sobre serviços notariais e
de registro. (Lei dos cartórios)

Comentários
 O art. 236 da Constituição tem o seguinte teor:
Art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter
privado, por delegação do Poder Público.
(Regulamento)
§ 1º Lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e
criminal dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, e
definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário.
§ 2º
Lei federal estabelecerá normas gerais para fixação de emolumentos
relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro.
(Regulamento)
§ 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.

Veremos que a Lei 8.935/1994 vai abordar todos os pontos
indicados acima, com exceção do §2º porque este possui
regramento próprio, que é a Lei 10.169/2000. Essa lei, porém,
dita apenas normas gerais e o restante a respeito dos
emolumentos fica por conta de cada Estado e Distrito Federal.
 Apesar de tecnicamente o nome cartório não ser o mais
adequado, o legislador o manteve, possivelmente para dar uma
pista mais ou menos universal. No art. 236 vimos que há menção
a serviços notariais e de registro. Porém, o próprio texto
constitucional erra e cita o termo cartório duas vezes: no
art. 64 e alínea “e” do inciso II do art. 93.
 Esta lei aborda aspectos mais gerais e um pouco mais
relacionados aos tabeliães de notas. Os registros são vistos
com mais detalhes na Lei de Registros Públicos, Lei
6.015/1973, mas não se esgotam nela. Há uma base normativa
dispersa e regras direcionadas ao direito registral costumam

aparecer em outras leis, como, por exemplo, na Lei n.
14.118/2021, que instituiu o Programa Casa Verde e Amarela e
sucedeu o conhecido Programa Minha Casa Minha Vida.
 A delegação mencionada se diferencia da concessão porque as
concessões visam ao “repasse” de serviços públicos de cunho
material. A delegação diz respeito a atividades jurídicas,
como é o caso das atividades notariais e de registro. O Estado
é titular do serviço e ao particular é delegada a prestação.
Na prática, portanto, o serviço é do Estado, bem como os
livros e o acervo. Ao titular compete o exercício e a guarda
dos livros e a segurança deles e das informações que contêm.

TÍTULO I – DOS SERVIÇOS NOTARIAIS

E DE

REGISTROS

 Este é o nome técnico adequado.
 “Serviço notarial é a atividade de agente público, autorizado
por lei, de redigir, formalizar e autenticar, com fé pública,
instrumentos que consubstanciam atos jurídicos extrajudiciais
do interesse dos solicitantes, sendo também permitido a
autoridades brasileiras, na forma da legislação especial.”1

CAPÍTULO I – Natureza e fins

Art. 1º Serviços notariais e de registro são os de organização
técnica e administrativa destinados a garantir a publicidade,
autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos.
Comentários
 O tabelião ou notário tem como função tornar compatível a
vontade das partes que o procuram com o negócio jurídico que
pretendem, a fim de que ele, o negócio, possa produzir os
efeitos desejados (eficácia).

1

CENEVIVA, Walter. Lei dos Notários e dos Registradores Comentada. 9. ed. rev. e
atual. São Paulo: Saraiva, 2014, edição Kindle, posição 790.

 A autenticidade está ligada à confirmação do ato como
verdadeiro, revestindo-o de presunção relativa de veracidade.
Diz respeito ao ato em si, e não ao negócio que lhe deu causa.
 A segurança advém da redução de riscos às partes envolvidas.
Cada vez mais a informatização e as centrais permitem
verificar se há registros e escrituras, por exemplo. As
Centrais são tratadas nas disciplinas a que são correlatas e
na aula 2 de Teoria Geral.
 A publicidade, por sua vez, é a “divulgação oficial do ato
para conhecimento público e início de seus efeitos externos”2.
A publicidade notarial é predominantemente passiva: quem está
interessado que busque.
 Nossa publicidade é formal ou indireta porque se dá por meio
de certidões, as quais reproduzem as informações contidas no
assento originário, no todo ou em parte. Não é absoluta: nem
todas as informações podem ser prestadas a qualquer pessoa,
como no RCPN, por exemplo.
 “Serviços de registro dedicam-se, em regra, ao assentamento de
títulos
de
interesse
privado
ou
público,
para
sua
oponibilidade a todos os terceiros, com a publicidade que lhes
é inerente, garantindo, por definição legal, a segurança, a
autenticidade e a eficácia dos atos da vida civil a que se
refiram3” (grifos nossos)
 Ao registrador compete dar efeitos constitutivo, comprobatório
e publicitário.
 Percebemos que não há menção ao princípio da eficiência. Isso
não quer dizer que o serviço não deva ser prestado de modo
eficiente, mas que se está falando unicamente dos objetivos do
serviço em relação à produção de efeitos. Parece bobo, mas há
questões que trocam eficácia por eficiência.

2

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 15. ed. São Paulo: Revista
dos Tribunais, 1987, p. 64.
3

CENEVIVA, obra citada, posição 823.

Publicidade
Autenticidade
Segurança
Eficácia

 Há quem guarde os princípios acima com o mnemônico PASE ou
mesmo se fala em “apertar a tecla SAPE”.
 “Atos jurídicos” foi uma escolha do legislador. Há registro de
fatos jurídicos (nascimento e morte), por exemplo. Então não
nos apeguemos muito à importantíssima teoria do fato jurídico
aqui. No mais, ela é bem importante.

Art. 2º (Vetado).
Art. 3º Notário, ou tabelião, e oficial de registro, ou
registrador, são profissionais do direito, dotados de fé
pública, a quem é delegado o exercício da atividade notarial e
de registro.
Comentários
 Observe que mencionamos haver profissionais do direito, mas
não há obrigatoriedade de diploma de bacharel em Direito se a
pessoa tiver mais de 10 anos de experiência na atividade
quando da publicação do primeiro edital. Cuidado, não é no
momento da posse e tampouco em inscrição definitiva. Isso será
retomado no art. 15. É uma rara exceção no mundo das carreiras
jurídicas.
 Notários (ou tabeliães) e registradores são agentes públicos.
 Fé pública diz respeito a: a) confiança atribuída por lei para
que o agente declare ou faça com presunção de verdade; b)
ratifica a eficácia de negócio jurídico com fundamento no que
foi declarado ou praticado4.

4

CENEVIVA, obra citada, posição 1068.

 A atividade é delegada a particulares pelo Estado, como se vê
no caput do art. 236 da Constituição e vimos pouco acima.
Art. 4º Os serviços notariais e de registro serão prestados, de
modo eficiente e adequado, em dias e horários estabelecidos
pelo juízo competente, atendidas as peculiaridades locais, em
local de fácil acesso ao público e que ofereça segurança para o
arquivamento de livros e documentos.
Comentários
 Os critérios de eficiência e adequação são pautados tanto pelo
juízo competente – o Tribunal de Justiça da unidade da
federação em que se localiza o serviço – e alguns tribunais
estabelecem, em suas normas destinadas ao foro extrajudicial,
o que é levado em consideração para que o serviço seja
prestado da forma correta. O CNJ também atua nesse sentido.
 O serviço é eficiente quando é prestado no menor tempo
possível e com a maior qualidade técnica, por exemplo.
 O serviço é adequado quando atende ao interesse público, com
urbanidade, respeito, acessibilidade, cortesia; quando há
correlação entre meios e fins, igualdade no tratamento aos
usuários, cumprimento de prazos, atualidade etc. Sim, muito
pode ser visto no art. 5º da Lei 13.460/2017, a qual trata da
participação, proteção e defesa do usuário dos serviços
públicos. A ideia é a mesma.
 Também há menção à ordem de serviço na LRP, arts. 8º e 9º, em
relação aos serviços de registro.
 O horário de atendimento não é o mesmo em todos os estados.
Cada tribunal pode fixar de acordo com as particularidades
regionais ou permitir que os tabeliães e registradores fixem
seus horários, desde que atendido o tempo mínimo (a
Corregedoria deve ser comunicada disso, em regra).
A
flexibilidade
se
justifica
num
país
de
proporções
continentais como o nosso. Em certos locais, é comum haver sol
às 5 horas da manhã. Em outros, isso é excepcionalíssimo.
Isso, é claro, afeta a vida das pessoas como um todo e dita
muito do modo de vida de um lugar, o que impacta a hora de
prestação
dos
serviços,
no
geral.
Um
horário
fechado

dificultaria sobremaneira a atuação. Há de se levar em conta,
igualmente, a demanda pelo serviço em cada localidade.
 A segurança aqui diz respeito aos meios físicos, eletrônicos e
de pessoal que evitem danos aos livros e arquivos, sejam estes
físicos ou eletrônicos, por meio de incêndio, inundação, ato
criminoso...
 Em Registros, o descumprimento de horário pode implicar a
nulidade
do
ato
(art.
9º
da
LRP).
Atente
para
as
especificidades de cada especialidade.
 Os Registros Civis de Pessoas Naturais, os RCPN, podem ser
considerados mais importantes que os demais porque tratam de
aspectos da vida da pessoa natural, como o próprio nome
indica. O que fica sob a responsabilidade dessas serventias?
Veja o que encontramos sobre isso no Código Civil:
Art. 9º Serão registrados em registro público:
I - os nascimentos, casamentos e óbitos;
II - a emancipação por outorga dos pais ou por sentença do juiz;
III - a interdição por incapacidade absoluta ou relativa;
IV - a sentença declaratória de ausência e de morte presumida.
Art. 10. Far-se-á averbação em registro público:
I - das sentenças que decretarem a nulidade ou anulação do casamento, o
divórcio, a separação judicial e o restabelecimento da sociedade conjugal;
II - dos atos judiciais ou extrajudiciais que declararem ou reconhecerem a
filiação;

 Quando falamos em registro, pensamos no originário, como o
assento de nascimento. A averbação não gera um registro à
parte,
isolado,
mas
modifica
o
teor
de
um
registro
anteriormente feito. Por exemplo, um divórcio extingue o
matrimônio, mas não extingue o registro de casamento. A
biografia da pessoa que estava casada é mantida, e o divórcio
vai ser averbado no assento de casamento. O registro não é
“cancelado”? Não! Ele é mantido. O cancelamento em direito
registral é reservado a situações bem específicas e é a
exceção. A ideia é manter uma continuidade. A biografia da
pessoa, em regra, deve ser preservada.

§ 1º O serviço de registro civil das pessoas naturais será
prestado, também, nos sábados, domingos e feriados pelo sistema
de plantão.
§ 2º O atendimento ao público será, no mínimo, de seis horas
diárias.
Comentários
 Estamos falando aqui do mínimo para atendimento presencial e
em situações normais. Com a pandemia provocada pela Covid-19,
os horários foram alterados pelos Tribunais e outras formas
foram disponibilizadas. Os RCPN, por exemplo, não podem parar.
Pense que uma pessoa não pode ser sepultada sem o registro de
óbito, o qual deve ser lavrado no prazo de 24 horas, em regra.
Inviável, portanto, que o serviço seja interrompido.
Para os registros de imóveis, por seu turno, houve a edição do
Provimento nº 94/2020, cuja vigência foi prorrogada até 30 de
setembro de 2021 pelo Provimento nº 117/2021, que estabeleceu
a possibilidade de atendimento à distância, por plantão. Nesse
caso, a duração deve ser de pelo menos quatro horas; quando
exclusivamente presencial, o plantão deve ser de no mínimo
duas horas.
 O RCPN pode atender por meio de Unidades Interligadas em
hospitais e outros estabelecimentos que realizem partos para
facilitar e agilizar os registros dos nascidos. Há um convênio
entre os RCPN e hospitais para que os documentos sejam
entregues, repassados à serventia, o registro seja feito e os
pais saiam do hospital já com o documento em mãos. Também pode
haver atuação nesse sentido para emissão de certidões de
óbito.
 O plantão do RCPN não quer dizer que o cartório estará aberto
24 horas, mas que disponibilizará contato para que o usuário
possa localizar um funcionário da serventia e possa então ser
atendido.

CAPÍTULO II – Dos Notários e Registradores

SEÇÃO I – Dos Titulares

Art. 5º Os titulares de serviços notariais e de registro são
os:
- 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.
Comentários
 Vemos aqui quem são os tabeliães (notas, protestos e de
contratos
marítimos)
e
registradores
(imóveis,
pessoas
jurídicas,
pessoas
naturais,
contratos
marítimos
e
distribuição).
 Os tabeliães de protesto de títulos devem observar também o
que dispõe a Lei n. 9.492/1997.
 Os oficiais de registros de imóveis devem seguir o disposto na
LRP e outras leis que dizem respeito a questões que envolvam
bens imóveis.

SEÇÃO II – Das Atribuições e Competências dos Notários
 A atribuição, genericamente, confere a alguém a prática,
exclusiva ou não, de certa função. A competência tem relação
com os limites de atuação, com a extensão, dá o poder de agir5.
Art. 6º Aos notários compete:
5

CENEVIVA, obra citada, posição 1401

I - formalizar juridicamente a vontade das partes;
II - intervir nos atos e negócios jurídicos a que as partes
devam ou queiram dar forma legal ou autenticidade, autorizando
a redação ou redigindo os instrumentos adequados, conservando
os originais e expedindo cópias fidedignas de seu conteúdo;
III - autenticar fatos.
Comentários
 Mais uma vez, ressalta-se que esta lei vai fazer referência a
notários, quando trata de critérios específicos. Para protesto
de títulos e outros documentos de dívida devemos recorrer à
Lei 9.492/1997, como dito.
 Notários do art. 6º: todos com essa função de tabeliães.
 “Formalizar juridicamente a vontade das partes” quer dizer que
devem ser obedecidas às formalidades exigidas por lei para
cada tipo de ato para que haja segurança jurídica.
 O inciso I consagra os princípios da formalidade e da
juridicidade.
 Pela juridicidade se quer dizer que o profissional elaborará o
documento em conformidade com a lei para que produza os
efeitos buscados.
 O tabelião presta consultoria jurídica do modo imparcial,
fazendo os esclarecimentos necessários de maneira objetiva e
prestando as informações cabíveis.
 No inciso II vemos o princípio da rogação ou instância: é
imprescindível que exista provocação da parte interessada. Não
há atuação de ofício. Uma vez provocado, o notário não pode se
recusar a agir (salvo se houver impedimento ou alguma outra
situação que o impeça) porque a função notarial, lembre, é
função pública delegada ao titular do serviço. Também se vê o
princípio da tecnicidade, relacionado ao caráter técnico da
função notarial.
 No inciso III tem-se o princípio da autenticação, que se
refere à autenticação de fatos. “Significa a confirmação, pela
autoridade da qual o notário é investido, da existência e das
circunstâncias que caracterizam o fato, enquanto acontecimento
juridicamente relevante.”6
6

CENEVIVA, obra citada, posição 1682

 “Autorizar a redação” para escreventes ou substitutos, que são
empregados do titular. Falaremos deles mais à frente, no art.
20.

Art. 7º Aos tabeliães de notas compete com exclusividade:
I - lavrar escrituras e procurações, públicas;
II - lavrar testamentos públicos e aprovar os cerrados;
II - lavrar atas notariais;
IV - reconhecer firmas;
V - autenticar cópias.
Parágrafo único. É facultado aos tabeliães de notas realizar
todas as gestões e diligências necessárias ou convenientes ao
preparo dos atos notariais, requerendo o que couber, sem ônus
maiores que os emolumentos devidos pelo ato.
Comentários
 No art. 6º há diferenciação entre tabeliães e tabeliães de
notas. Ou seja, no art. 7º temos o que é atribuição do
tabelião de notas.
 A escritura pública é tratada em capítulo próprio da Lei n.
7.433/1984 e seu decreto regulamentador, n. 93.240/1986.
 Pelo Provimento 100/2020, o CNJ implantou os atos notariais
eletrônicos e o e-Notariado, plataforma necessária para a
prática dos atos.
 A procuração pública é uma espécie de escritura pública.
 A lavratura de testamento deve obedecer ao disposto no art.
1.864 do Código Civil:
Art. 1.864. São requisitos essenciais do testamento público:
I - ser escrito por tabelião ou por seu substituto legal em seu livro de
notas, de acordo com as declarações do testador, podendo este servir-se de
minuta, notas ou apontamentos;
II - lavrado o instrumento, ser lido em voz alta pelo tabelião ao testador
e a duas testemunhas, a um só tempo; ou pelo testador, se o quiser, na
presença destas e do oficial;
III - ser o instrumento, em seguida à leitura, assinado pelo testador,
pelas testemunhas e pelo tabelião.

Parágrafo único. O testamento público pode ser escrito manualmente ou
mecanicamente, bem como ser feito pela inserção da declaração de vontade em
partes impressas de livro de notas, desde que rubricadas todas as páginas
pelo testador, se mais de uma.

 O testamento cerrado obedece às regras dispostas nos arts.
1.868—1.875 do Código Civil, e elas devem ser observadas pelo
tabelião para que o aprove.
 Ata notarial consiste na narrativa objetiva, sem juízos de
valor, de situação ou fato verificado ou presenciado pelo
tabelião de notas. É, portanto, descritiva. É meio de prova
elencado no art. 384 do CPC:
Art. 384. A existência e o modo de existir de algum fato podem ser
atestados ou documentados, a requerimento do interessado, mediante ata
lavrada por tabelião.
Parágrafo único. Dados representados por imagem ou som gravados em arquivos
eletrônicos poderão constar da ata notarial.

 A ata notarial não se confunde com a escritura pública. Se
cabe escritura pública, não cabe ata notarial. Na escritura há
declaração de vontade, na ata não.
 Reconhecimento de firma é a certificação da autoria de uma
assinatura em um documento. Fulano assinou na presença do
tabelião de notas (reconhecimento por autenticidade) ou há
assinatura similar em ficha no tabelionato (reconhecimento por
semelhança).
 O reconhecimento de firma diz respeito à autenticidade da
assinatura, não do inteiro teor do documento, muito embora não
possa ser feita em documento cujo conteúdo contraria leis de
ordem pública, “a moral e os bons costumes”.
 Não pode haver reconhecimento de firma em documentos em
branco, sem data, com rasuras ou com espaços incompletos.
Afinal, estamos falando de segurança jurídica!
 A
autenticação
de
documentos
se
refere
à
completa
correspondência verificada pelo tabelião de notas entre um
original e sua cópia. O documento não pode ter rasuras ou
outros indícios que possam levar a prática de fraudes.
Igualmente, não pode haver autenticação de cópias sem a
presença do original para conferência.

Art. 8º É livre a escolha do tabelião de notas, qualquer que
seja o domicílio das partes ou o lugar de situação dos bens
objeto do ato ou negócio.
Comentários
 Só é livre a escolha do tabelião de notas. Não entram aqui os
de contratos marítimos nem os de protesto.
 Se estamos falando de ato notarial “convencional” (não
eletrônico), ele pode ser realizado em qualquer tabelionato de
notas de preferência da parte. A parte pode escolher o
tabelião.
 Fala-se aqui em exceção ao princípio da territorialidade.
 Se falamos em ato notarial eletrônico, porém, a situação muda.
Essas minúcias são abordadas na disciplina de Tabelionato de
Notas. De qualquer sorte, de acordo com o Provimento 100/2020
do CNJ:
Art. 19. Ao tabelião de notas da circunscrição do imóvel ou do domicílio do
adquirente compete, de forma remota e com exclusividade, lavrar as
escrituras eletronicamente, por meio do e-Notariado, com a realização de
videoconferência e assinaturas digitais das partes.
§ 1º Quando houver um ou mais imóveis de diferentes circunscrições no mesmo
ato notarial, será competente para a prática de atos remotos o tabelião de
quaisquer delas.
§ 2º Estando o imóvel localizado no mesmo estado da federação do domicílio
do adquirente, este poderá escolher qualquer tabelionato de notas da
unidade federativa para a lavratura do ato.
§ 3º Para os fins deste provimento, entende-se por adquirente, nesta ordem,
o comprador, a parte que está adquirindo direito real ou a parte em relação
à qual é reconhecido crédito.
Art. 20. Ao tabelião de notas da circunscrição do fato constatado ou,
quando inaplicável este critério, ao tabelião do domicílio do requerente
compete lavrar as atas notariais eletrônicas, de forma remota e com
exclusividade por meio do e-Notariado, com a realização de videoconferência
e assinaturas digitais das partes.
Parágrafo único. A lavratura de procuração pública eletrônica caberá ao
tabelião do domicílio do outorgante ou do local do imóvel, se for o caso.

Art. 9º O tabelião de notas não poderá praticar atos de seu
ofício fora do Município para o qual recebeu delegação.
Comentários

 Os atos praticados fora da circunscrição territorial do
tabelião de notas são nulos.
 Apesar da menção a Município, se está falando de comarca, que
é a divisão adotada pela estrutura judiciária. O tabelião de
notas atua na comarca, exceto se houver determinação legal que
restrinja a atuação aos limites municipais.
Art. 10. Aos tabeliães e oficiais de registro de contratos
marítimos compete:
I - lavrar os atos, contratos e instrumentos relativos a
transações de embarcações a que as partes devam ou queiram dar
forma legal de escritura pública;
II - registrar os documentos da mesma natureza;
III - reconhecer firmas em documentos destinados a fins de
direito marítimo;
IV - expedir traslados e certidões.
Comentários
 Os contratos marítimos são regrados pelo Código Comercial de
1850 (arts. 468, 472 e 494), mas a normatização não se
restringe a isso. Eles não obedecem aos padrões comuns.
 Os titulares dos serviços de contratos marítimos lavram atos
relativos a transações que envolvem embarcações desse tipo e
registram os documentos pertinentes.
 Há apenas 4 serviços desse tipo no país: Belém–PA, Caucaia–CE,
Rio de Janeiro–RJ e Manaus–AM. Porém, onde não existem
cartórios específicos, a atribuição é estendida aos outros
serviços. Exemplo disso ocorre em Goiás. Perceba que os
serviços mencionam as atribuições relativas aos contratos
marítimos.
Art. 11. Aos
privativamente:

tabeliães

de

protesto

de

título

compete

I - protocolar de imediato os documentos de dívida, para prova
do descumprimento da obrigação;

II - intimar os devedores dos títulos para aceitá-los, devolvêlos ou pagá-los, sob pena de protesto;
III - receber o pagamento dos títulos protocolizados, dando
quitação;
IV - lavrar o protesto, registrando o ato em livro próprio, em
microfilme ou sob outra forma de documentação;
V - acatar o pedido de desistência do protesto formulado pelo
apresentante;
VI - averbar:
a) o cancelamento do protesto;
b) as alterações necessárias para atualização dos
registros efetuados;
VII - expedir certidões de atos e documentos que constem de
seus registros e papéis.
Parágrafo único. Havendo mais de um tabelião de protestos na
mesma localidade, será obrigatória a prévia distribuição dos
títulos.
Comentários
 A competência fixada pela Lei n. 8.935/1994 é posta de maneira
genérica porque a lei específica sobre os protestos de títulos
e outros documentos de dívida é posterior, a Lei n.
9.492/1997. Esta sim tem a regulamentação esmiuçada.
 A competência privativa quer dizer que apenas o tabelião de
protesto (e seus empregados autorizados) pode realizar os atos
descritos.

SEÇÃO III – Das Atribuições
Oficiais de Registros

e

Competências

dos

Art. 12. Aos oficiais de registro de imóveis, de títulos e
documentos e civis das pessoas jurídicas, civis das pessoas
naturais e de interdições e tutelas compete a prática dos atos
relacionados na legislação pertinente aos registros públicos,

de
que
são
incumbidos,
independentemente
de
prévia
distribuição, mas sujeitos os oficiais de registro de imóveis e
civis das pessoas naturais às normas que definirem as
circunscrições geográficas.
Comentários
 Vemos, de plano, que há menção à territorialidade. Não há
liberdade para a escolha do registrador. A circunscrição
geográfica é que define quem vai registrar o quê. Em regra,
lembre, o registro efetuado por registrador incompetente é
nulo. No RCPN, contudo, essa regra não se aplica. Confira nas
aulas da disciplina, em caso de dúvida.
Art. 13. Aos oficiais
privativamente:

de

registro

de

distribuição

compete

I - quando previamente exigida, proceder à distribuição
equitativa pelos serviços da mesma natureza, registrando os
atos praticados; em caso contrário, registrar as comunicações
recebidas dos órgãos e serviços competentes;
II - efetuar
competência;

as

averbações

e

os

cancelamentos

de

sua

III - expedir certidões de atos e documentos que constem de
seus registros e papéis.
Comentários
 Esses profissionais atuam na distribuição de processos
judiciais.
 Há divergência entre os autores porque alguns apontam que o
distribuidor tratado neste artigo seria apenas o distribuidor
de títulos nas comarcas em que há mais de um serviço de
tabelionato de protestos.
 Há
tribunais
com
distribuidores
judiciais
para
feitos
ajuizados. Aqui falamos dos extrajudiciais. É importante ver a
situação de cada Estado nas normas destinadas ao foro
extrajudicial.

 Essa é uma atribuição que tem cada vez mais perdido espaço e
suas minúcias não costumam ser cobradas em prova, justamente
em razão das divergências. Atenha-se, então, à letra da lei,
apenas.

TÍTULO II – DAS NORMAS COMUNS

CAPÍTULO I – Do Ingresso na Atividade Notarial e de
Registro

Art. 14. A delegação para o exercício da atividade notarial e
de registro depende dos seguintes requisitos:
I - habilitação em concurso público de provas e títulos;
II - nacionalidade brasileira;
III - capacidade civil;
IV - quitação com as obrigações eleitorais e militares;
V - diploma de bacharel em direito;
VI - verificação
profissão.

de

conduta

condigna

para

o

exercício

da

Comentários
 O diploma de bacharel em direito não é obrigatório SE o
interessado tiver mais de dez anos de experiência na atividade
notarial e de registro na data da publicação do primeiro
edital, conforme veremos novamente no artigo subsequente.
 Os demais critérios são comuns aos concursos públicos. Nada de
novo.
 A lei é genérica aqui, e apenas atendeu ao que dispunha o art.
236
da
Constituição,
mas
os
concursos
públicos
para
titularidade de serventias extrajudiciais foram regulamentados
pela Resolução n. 81*2009 do CNJ, que fixa as normas para

realização dos concursos, inclusive no que diz respeito à
composição das bancas e cálculo da nota.
 Não há, legalmente, possibilidade de remoção por permuta.
 Os
concursos
de
remoção
para
titulares
do
serviço
extrajudicial são exceção nos concursos públicos, que, em
regra, vedam os chamados concursos internos. Contudo, enquanto
a maioria dos concursos versa sobre cargos, aqui falamos em
delegação, o que justifica a excepcionalidade.
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.
§ 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.
§ 3º (Vetado).

Art. 16. As vagas serão preenchidas alternadamente, duas terças
partes por concurso público de provas e títulos e uma terça
parte por meio de remoção, mediante concurso de títulos, não se
permitindo que qualquer serventia notarial ou de registro fique
vaga, sem abertura de concurso de provimento inicial ou de
remoção, por mais de seis meses.
Parágrafo único. Para estabelecer o critério do preenchimento,
tomar-se-á por base a data de vacância da titularidade ou,
quando vagas na mesma data, aquela da criação do serviço.

Art. 17. Ao concurso de remoção somente serão admitidos
titulares que exerçam a atividade por mais de dois anos.
Comentários

 De acordo com a Resolução n. 81/2009, temos, em síntese, nos
concursos:
o A banca é formada por um Desembargador (Presidente), três
Juízes de Direito, um membro do Ministério Público, um
Advogado, um Registrador e um Tabelião. Os membros podem
ser reconduzidos de forma consecutiva uma única vez.
o Aplicam-se
aos
membros
da
banca
os
critérios
de
impedimento e suspeição dispostos no CPC.
o Os concursos podem ser realizados a cada seis meses ou em
prazo inferior caso haja três ou mais serventias vagas.
o As listas de vacâncias são informadas ao CNJ nos meses de
janeiro e julho (em relação ao semestre anterior) e os
tribunais costumam publicá-las.
o Em tese, os concursos devem ser concluídos no prazo de
doze meses.
o O edital deve indicar as matérias.
o A disciplina de Língua Portuguesa deve ser avaliada em
todas as fases, exceto na prova objetiva. Contudo, há
editais que a incluem.
o Conhecimentos gerais compõem a lista de disciplinas
cobradas e podem variar de questões sobre literatura a
história e direitos humanos (estas costumam ser as mais
difíceis).
o As provas têm peso 8 e os títulos têm peso 2. A primeira
fase é eliminatória. Os jogos começam mesmo nas provas
discursivas.
o A nota mínima é 5,0.
o Os concursos têm prova oral.
o Há reserva de vagas para pessoas com deficiência (5%), nos
concursos para provimento e remoção, e negras (20%). No
caso das pessoas negras, as reservas não se aplicam aos
concursos de remoção, apenas provimento.
o Aos concursos de remoção podem concorrer apenas os
titulares que exercem, há pelo menos dois anos, a
atividade no Estado que realizará o concurso. Não há
possibilidade de remoção externa, tal como acontece com
membros dos tribunais regionais federais, por exemplo.

Art. 18. A legislação estadual disporá sobre as normas e os
critérios para o concurso de remoção.
Parágrafo único. Aos que ingressaram por concurso, nos termos
do art. 236 da Constituição Federal, ficam preservadas todas as
remoções reguladas por lei estadual ou do Distrito Federal,
homologadas pelo respectivo Tribunal de Justiça, que ocorreram
no período anterior à publicação desta Lei.
Comentários
 Leis estaduais podem estabelecer normas diferenciadas para
ingresso na atividade, desde que não contrariem o disposto na
Lei n. 8.935/1994.
 O parágrafo único seria inconstitucional, porque desde a
promulgação da Constituição não poderia mais haver remoções
sem concurso público.7
Art. 19. Os candidatos serão declarados habilitados na rigorosa
ordem de classificação no concurso.
Comentários
 O prazo para investidura na delegação é de 30 dias,
prorrogável uma única vez.
 Não ocorrendo a investidura no prazo de 30 dias, a delegação
se tornará sem efeito, por ato do Presidente do Tribunal de
Justiça.
 O titular tem 30 dias para dar início às atividades.

CAPÍTULO II – Dos Prepostos

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.
7

DEBS, Martha El. Legislação Notarial e de Registros Públicos Comentada.
Salvador: JusPodivm, p. 1.787.

3. ed.

§ 1º 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.
§ 3º Os escreventes poderão praticar somente os atos que o
notário ou o oficial de registro autorizar.
§ 4º 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.
§ 5º 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. 21. O gerenciamento administrativo e financeiro dos
serviços notariais e de registro é da responsabilidade
exclusiva do respectivo titular, inclusive no que diz respeito
às despesas de custeio, investimento e pessoal, cabendo-lhe
estabelecer
normas,
condições
e
obrigações
relativas
à
atribuição de funções e de remuneração de seus prepostos de
modo a obter a melhor qualidade na prestação dos serviços.
Comentários
 O exercício da atividade notarial e de registro é feita pelo
titular, o qual pode, por sua conta e risco, contratar
empregados sob o regime da CLT e por meio do regime
previdenciário comum. Lembre-se que o titular é pessoa física.
 A serventia/cartório não tem personalidade jurídica.
 Não há limite ao número de funcionários. A escolha é do
titular, mas há tribunais que mencionam que as correições
verificam se o número de funcionários é adequado para a
prestação do serviço.
 A estrutura física da serventia é mantida pelo titular, que
pode
comprar
ou
locar
equipamentos/mobiliário.
O
CNJ
estabelece padrões mínimos de tecnologia da informação,
dispostos no Provimento n. 74/2018.

 Substituto é o empregado com capacidade técnica plena, de
acordo com o titular, para exercer a função em seu lugar nas
hipóteses de impedimento ou impossibilidade. Também atuam
conjuntamente com o titular. O Código Civil permite a
lavratura de testamento pelo substituto.
 Com o julgamento da ADI 1.183 pelo STF, em julho de 2021,
vedou-se a interpretação do art. 20 que entenda pela
substituição superior a 6 meses. Contudo, o texto do acórdão
ficou confuso e há Embargos de Declaração pendentes de
julgamento. Ao que tudo indica, a ideia era vedar verdadeiras
subdelegações por parte do titular e assim a burla à
necessidade de aprovação de concursos públicos para obter a
delegação8. Por ora, sem definição acerca da
 “Escrevente é o empregado com capacitação técnica para o
serviço, habilitado, nos ofícios de registro, a examinar
títulos, a autorizar o assentamento ou devolvê-los ao
interessado, com exigências legais, dar buscas e promover ou
certificar assentamentos existentes. Nos tabelionatos, é
habilitado para a lavratura de instrumentos próprios dessas
serventias, conforme designação pelo titular.”9
 “Auxiliar é o empregado, com relação também submetida à lei
trabalhista, contratado para serviços gerais, com ou sem
capacitação técnica específica para a função registraria ou
notarial, cumprindo tarefas que lhe forem designadas pelo
titular ou pelo escrevente substituto, sob cuja ordem
trabalhe.”10
 Diante da independência para administrar e gerir a serventia,
o titular é quem fixa a remuneração dos empregados é o
titular, bem como é ele quem estabelece os cronogramas de
férias.
 O nome do substituto deve ser comunicado às Corregedorias.
Vemos que todos são empregados, mas um deles pode atuar como
“gerente geral”, por assim dizer, na ausência do titular.
 Titulares de serventias extrajudiciais declaram Imposto de
Renda como pessoas físicas que são.
8

Em transmissão no I Congresso Estratégico dos Cartórios, houve discussão acerca dos
problemas desse julgado. O link, caso tenha curiosidade, é este.
9
CENEVIVA, obra citada, posição 4729.
10
CENEVIVA, obra citada, posição 4786

 De acordo com o Provimento n. 45/2013 do CNJ, há
obrigatoriedade de manutenção de três livros auxiliares:
o Visitas e Correições
o Diário Auxiliar da Receita e da Despesa;
o Controle de Depósito Prévio.

a

CAPÍTULO III – Da Responsabilidade Civil e Criminal

Art. 22.
Os notários e oficiais de registro são civilmente
responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros,
por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que
designarem ou escreventes que autorizarem, assegurado o direito
de regresso.
(Redação dada pela Lei nº 13.286, de
2016).
Parágrafo único.
Prescreve em três anos a pretensão de
reparação civil, contado o prazo da data de lavratura do ato
registral ou notarial.
(Redação dada pela Lei nº
13.286, de 2016).
Comentários
 Depois de alterações legislativas (mantivemos o último texto,
de 2016) e uma grande salada jurisprudencial em decorrência
delas, o STF julgou, em fevereiro de 2019, o RE 842.846/SC,
dando fim à celeuma, com a fixação da Tese 777. Veja a ementa
do julgado. É uma síntese muito bem feita do entendimento do
STF:
“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL.
DANO MATERIAL. ATOS E OMISSÕES DANOSAS DE NOTÁRIOS E REGISTRADORES. TEMA
777. ATIVIDADE DELEGADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO DELEGATÁRIO E DO ESTADO
EM DECORRÊNCIA DE DANOS CAUSADOS A TERCEIROS POR TABELIÃES E OFICIAIS DE
REGISTRO NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. ART. 236,
§1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO
PELOS ATOS DE TABELIÃES E REGISTRADORES OFICIAIS QUE, NO EXERCÍCIO DE SUAS
FUNÇÕES, CAUSEM DANOS A TERCEIROS, ASSEGURADO O DIREITO DE REGRESSO CONTRA
O RESPONSÁVEL NOS CASOS DE DOLO OU CULPA. POSSIBILIDADE.
1. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado,
por delegação do Poder Público. Tabeliães e registradores oficiais são

particulares em colaboração com o poder público que exercem suas atividades
in nomine do Estado, com lastro em delegação prescrita expressamente no
tecido constitucional (art. 236, CRFB/88).
2. Os tabeliães e registradores oficiais exercem função munida de fé
pública, que destina-se a conferir autenticidade, publicidade, segurança e
eficácia às declarações de vontade.
3. O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso
público e os atos de seus agentes estão sujeitos à fiscalização do Poder
Judiciário, consoante expressa determinação constitucional (art. 236, CRFB/
88). Por exercerem um feixe de competências estatais, os titulares de
serventias extrajudiciais qualificam-se como agentes públicos.
4. O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e
registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a
terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de
dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. Precedentes: RE
209.354 AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJe de 16/4/1999; RE
518.894 AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe de 22/9/2011; RE
551.156 AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 10/3/2009; AI
846.317 AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 28/11/13 e RE
788.009 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 19/08/2014,
DJe 13/10/2014.
5. Os serviços notariais e de registro, mercê de exercidos em caráter
privado, por delegação do Poder Público (art. 236, CF/88), não se submetem
à disciplina que rege as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras
de serviços públicos. que esta alternativa interpretativa, além de
inobservar a sistemática da aplicabilidade das normas constitucionais,
contraria a literalidade do texto da Carta da República, conforme a dicção
do art. 37, § 6º, que se refere a “pessoas jurídicas” prestadoras de
serviços públicos, ao passo que notários e tabeliães respondem civilmente
enquanto pessoas naturais delegatárias de serviço público, consoante
disposto no art. 22 da Lei nº 8.935/94.
6. A própria constituição determina que “lei regulará as atividades,
disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos notários, dos oficiais
de registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus atos
pelo Poder Judiciário” (art. 236, CRFB/88), não competindo a esta Corte
realizar uma interpretação analógica e extensiva, a fim de equiparar o
regime jurídico da responsabilidade civil de notários e registradores
oficiais ao das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de
serviços públicos (art. 37, § 6º, CRFB/88).
7. A responsabilização objetiva depende de expressa previsão normativa e
não admite interpretação extensiva ou ampliativa, posto regra excepcional,
impassível de presunção.
8. A Lei 8.935/94 regulamenta o art. 236 da Constituição Federal e fixa o
estatuto dos serviços notariais e de registro, predicando no seu art. 22
que “os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por
todos os prejuízos que causarem a terceiros, por culpa ou dolo,
pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que
autorizarem, assegurado o direito de regresso. (Redação dada pela Lei nº
13.286, de 2016)”, o que configura inequívoca responsabilidade civil
subjetiva dos notários e oficiais de registro, legalmente assentada.

9. O art. 28 da Lei de Registros Públicos (Lei 6.015/1973) contém comando
expresso quanto à responsabilidade subjetiva de oficiais de registro, bem
como o art. 38 da Lei 9.492/97, que fixa a responsabilidade subjetiva dos
Tabeliães de Protesto de Títulos por seus próprios atos e os de seus
prepostos.
10. Deveras, a atividade dos registradores de protesto é análoga à dos
notários e demais registradores, inexistindo discrímen que autorize
tratamento diferenciado para somente uma determinada atividade da classe
notarial.
11. Repercussão geral constitucional que assenta a tese objetiva de que: o
Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores
oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros,
assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou
culpa, sob pena de improbidade administrativa.
12. In casu, tratando-se de dano causado por registrador oficial no
exercício de sua função, incide a responsabilidade objetiva do Estado de
Santa Catarina, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos
casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa.
13. Recurso extraordinário CONHECIDO e DESPROVIDO para reconhecer que o
Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores
oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros,
assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou
culpa, sob pena de improbidade administrativa. TESE: “O Estado responde,
objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no
exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de
regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de
improbidade administrativa”.

 Pode
haver
responsabilização
do
Estado,
na
modalidade
objetiva, com dever de regresso, ou a responsabilização do
titular – e apenas ele, visto que seus empregados não
receberam delegação – na modalidade subjetiva. A escolha é da
parte,
com
os
bônus
e
ônus
do
pacote:
precatórios,
demonstração de dolo ou culpa, entre outros aspectos. Pode
haver responsabilização da serventia ou do serviço? Não, pois
não detém personalidade jurídica! O CNPJ é para fins fiscais.

Art. 23. A responsabilidade civil independe da criminal.
Art. 24. A responsabilidade criminal será individualizada,
aplicando-se, no que couber, a legislação relativa aos crimes
contra a administração pública.

Parágrafo único. A individualização prevista no caput não exime
os notários e os oficiais de registro de sua responsabilidade
civil.
Comentários
 Uma determinada conduta pode ser punível em qualquer uma das
esferas ou até mesmo em todas elas, independentemente.
 Apesar de não serem servidores públicos, os titulares são
equiparados a eles na esfera penal. O Código Penal adota a
nomenclatura funcionários públicos, pois é mais antigo.
 No Código Penal, vê-se:
Art. 327 - Considera-se funcionário público, para os efeitos penais, quem,
embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função
pública.
§ 1º - Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego
ou função em entidade paraestatal, e quem trabalha para empresa prestadora
de serviço contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da
Administração Pública.
(Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000)
§ 2º - A pena será aumentada da terça parte quando os autores dos
crimes previstos neste Capítulo forem ocupantes de cargos em comissão ou de
função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta,
sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo
poder público. (Incluído pela Lei nº 6.799, de 1980)

 Os
titulares
também
estão
tributária e trabalhista.

CAPÍTULO
IV
Impedimentos

Art. 25. O
incompatível
serviços ou
ainda que em

–

Das

sujeitos

à

responsabilidade

Incompatibilidades

e

dos

exercício da atividade notarial e de registro é
com o da advocacia, o da intermediação de seus
o de qualquer cargo, emprego ou função públicos,
comissão.

§ 1º (Vetado).
§ 2º A diplomação, na hipótese de mandato eletivo, e a posse,
nos demais casos, implicará no afastamento da atividade.

Comentários
 Titular não pode exercer qualquer cargo ou função pública e
tampouco advogar.
 Incompatibilidade aponta a impossibilidade de o agente
compatibilizar os direitos e deveres atribuídos por lei a duas
ou mais funções.11 Assim, não seria compatível ao titular que
advogasse, porque este profissional não tem o dever de
imparcialidade. A incompatibilidade tem caráter absoluto.
 Impedimento tem a ver com a causa pela qual o exercício da
atividade do tabelião ou do registrador é um obstáculo para o
exercício de outras.12 O impedimento dura enquanto persistir o
motivo que lhe amparou.
 Antes do julgamento da ADI 1531, os notários/registradores que
fossem
eleitos
vereadores
podiam
exercer
a
vereança
conjuntamente com a delegação. O Provimento n. 78/2018 do CNJ
tratava disso, falando em compatibilização de horários. Ou
seja, o registrador não precisava se afastar, mas podia
exercer ambas, vereança e titularidade, de forma simultânea.
Com o julgamento da ADI 1531, o registrador/notário que for
eleito vereador também deve se afastar na data da diplomação.
Passa a responder pelo serviço o seu substituto. Findo o
mandato, retorna à atividade.
 Oficiais de notas e registro não podem indicar advogado para
as partes, intermediando os serviços.
 Substituto, escrevente ou auxiliar pode advogar? A vedação é
dada pela Lei n. 8.935/1994 aos titulares dos serviços. Os
empregados têm vedações ao exercício da advocacia? Sim, mas
isso decorre do Estatuto da OAB13, a Lei n. 8.906/1994. O
entendimento das Seccionais varia, todavia. Em certas UF, a
inscrição de empregados não é sequer permitida e o número da
inscrição da OAB pode ser cancelado.

11

CENEVIVA, obra citada, posição 5494.

12

CENEVIVA, obra citada, posição 5494.

13

Art. 28. A advocacia é incompatível, mesmo em causa própria, com as seguintes
atividades: (...)
IV - ocupantes de cargos ou funções vinculados direta ou indiretamente a qualquer órgão
do Poder Judiciário e os que exercem serviços notariais e de registro;

Art. 26. Não são acumuláveis os serviços enumerados no art. 5º.
Parágrafo
único.
Poderão,
contudo,
ser
acumulados
nos
Municípios que não comportarem, em razão do volume dos serviços
ou da receita, a instalação de mais de um dos serviços.
Comentários
 Não pode haver acúmulo de delegação, cargo ou função em outra
serventia, como regra geral. Ou seja, não é possível ser
registrador civil de pessoas naturais e de imóveis, por
exemplo.
 Excepcionalmente, o acúmulo pode acontecer quando houver
impossibilidade de instalação de mais de um dos serviços. Em
SC, por exemplo, existem as escrivanias de paz, que congregam
as funções de registro civil de pessoas naturais e de
tabelionato de notas.
 O RTD, por sua vez, costuma ser cumulado com o RCPJ. Ou seja,
há variadas exceções, mas aqui estamos a ver o texto da lei.
Art. 27. No serviço de que é titular, o notário e o registrador
não poderão praticar, pessoalmente, qualquer ato de seu
interesse, ou de interesse de seu cônjuge ou de parentes, na
linha reta, ou na colateral, consanguíneos ou afins, até o
terceiro grau.
Comentários
 Não há fé pública num ato praticado pelo titular em seu
próprio benefício. Isso se estende aos cônjuges ou parentes
até o terceiro grau (pai, mãe, avós, bisavós, irmãos, tios,
tios-avôs, filhos, sobrinhos, cunhados, sogros).
 E já que estamos falando de parentes, nesse momento costuma
surgir a pergunta que mistura parente e substituição: parente
pode ser substituto? Sim! A lei se destina, mais uma vez, aos
titulares. Não se aplica, nessa situação, a vedação a
nepotismo. Maiores detalhes são abordados na aula 1 de TG.

CAPÍTULO V – Dos Direitos e Deveres

Art. 28. Os notários e oficiais de registro gozam de
independência no exercício de suas atribuições, têm direito à
percepção dos emolumentos integrais pelos atos praticados na
serventia e só perderão a delegação nas hipóteses previstas em
lei.
Comentários
 A independência aqui mencionada é relativa. Existe liberdade
de gerenciar a serventia como bem entender (desde que não
viole outra regra do ordenamento, claro), por exemplo.
 A percepção de emolumentos integrais não é bem assim... há
impostos, contribuições acessórias, selos, tudo deve ser pago.
Então o que sobra, descontadas essas despesas obrigatórias,
que incluem os empregados, é do titular. Quanto é isso? Varia,
mas estima-se que entre 30 e 40% do faturamento.
 As normas gerais sobre emolumentos são encontradas na Lei n.
10.169/2000.
 Os emolumentos são definidos por leis estaduais para as
espécies de atos e o titular deve observar as regras de
gratuidade ou pode ser punido, inclusive com a possibilidade
de perda da delegação, a sanção mais grave.
 As hipóteses previstas para a perda da delegação são indicadas
no art. 35: por sentença transitada em julgado ou decisão
administrativa da qual não caiba mais recurso.
Art. 29. São direitos do notário e do registrador:
I - exercer opção, nos casos de desmembramento ou desdobramento
de sua serventia;
II - organizar associações ou sindicatos de classe e deles
participar.
Comentários
 O direito de opção decorre da própria condição de titular.
 Desmembramento ocorre quando nova serventia é criada por
divisão da comarca. Desdobramento ocorre na criação de nova

serventia da mesma espécie, na mesma comarca. Em ambos os
casos, o titular pode escolher se fica onde está ou assume a
nova.
 O direito de associação é direito fundamental e não poderia
ser vedado. Não há aqui qualquer benesse concedida pela lei. A
organização de sindicatos e entidades de classe é garantida
constitucionalmente no art. 9º.
 Há muitos deveres impostos aos notários e registradores, mas
os direitos fixados pela lei são poucos e um deles é mera
reprodução de conteúdo garantido constitucionalmente. O texto,
tanto do artigo 28 quanto do 29 é ruim.
Art. 30. São deveres dos notários e dos oficiais de registro:
Comentários
 O rol de deveres é extenso e não se restringe aos indicados no
rol do art. 30. Há outros decorrentes das normas estaduais e
das imposições feitas pelo CNJ, por exemplo.
 Os deveres indicados no art. 30 estão misturados. Há deveres
gerais e especiais, colocados de modo incompleto. Quer saber
mais? Consulte as aulas de TGANR.
I - manter em ordem os livros, papéis e documentos de sua
serventia, guardando-os em locais seguros;
Comentários
 Diz respeito a zelar pela organização, seja de documentos e
livros, físicos ou eletrônicos. A segurança, nesse caso, diz
respeito ao cuidado para evitar danos aos arquivos e perda
deles, seja por chuva, fogo ou condutas criminosas.
II - atender as partes com eficiência, urbanidade e presteza;
Comentários
 Considerando-se tratar de função pública exercida pelo
titular, temos o mínimo do atendimento decente pelo serviço
público.

 As prioridades fixadas em lei devem ser atendidas, como a do
atendimento prioritário a idosos e gestantes, por exemplo.
 Atendimento por ordem de chegada, tabela de emolumentos em
braile ou arquivo de áudio também são questões que se
enquadram nesse dever. Isso decorre, inclusive, de norma
contida na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com
Deficiência,
conhecida
como
Estatuto
da
Pessoa
com
Deficiência, a Lei n. 13.146/2015.
III - atender prioritariamente as requisições de papéis,
documentos,
informações
ou
providências
que
lhes
forem
solicitadas pelas autoridades judiciárias ou administrativas
para a defesa das pessoas jurídicas de direito público em
juízo;
Comentários
 Prioritário é
houver pedidos
feitos pelas
preferência ao

o que deve ser feito primeiro. Assim, quando
de informações ou documentos (mediante cópia),
autoridades elencadas, o titular deve dar
cumprimento.

IV - manter em arquivo as leis, regulamentos, resoluções,
provimentos, regimentos, ordens de serviço e quaisquer outros
atos que digam respeito à sua atividade;
Comentários
 Por se tratar de profissional do direito, natural que se exija
que tenha à mão todo o arcabouço normativo a que pode recorrer
no exercício da atividade.
 Os CN podem estabelecer a necessidade de a serventia ter, à
disposição, para consulta dos usuários do serviço, outros
diplomas normativos.
V - proceder de forma a dignificar a função exercida, tanto nas
atividades profissionais como na vida privada;
Comentários

 Há aqui uma norma de conduta que diz respeito ao comportamento
ético e em respeito à lei que todo cidadão deve ter. Estendese à vida privada quando as ações do titular podem ofender a
dignidade da função, como o não pagamento habitual de dívidas
regularmente constituídas.
VI - guardar sigilo sobre a documentação e os assuntos de
natureza reservada de que tenham conhecimento em razão do
exercício de sua profissão;
Comentários
 O sigilo tem relação com as informações que os registradores e
tabeliãs obtêm em razão do exercício da função. Não é
permitido que deem publicidade a fatos em que há vedação legal
ou mesmo que não sejam pertinentes. A atividade é de
registrador/tabelião, não de apresentador de programa de
fofocas.
VII - afixar em local visível, de fácil leitura e acesso ao
público, as tabelas de emolumentos em vigor;
Comentários
 Esta norma aparece não só aqui, mas se repete nas leis de
emolumentos e nos códigos de normas do foro extrajudicial. As
pessoas precisam saber quanto vão ter de pagar sem que
precisem
consultar
funcionários
ou
esperar
para
isso.
Informação clara sobre o preço, nada além disso.
VIII - observar os emolumentos fixados para a prática dos atos
do seu ofício;
Comentários
 Emolumentos são tributos da espécie taxa, fixados por lei. Não
podem ser cobrados a maior ou a menor. Atos gratuitos não
podem ser cobrados das partes, sob pena de infração
disciplinar. Mas eles são pagos? Sim, cada tribunal estabelece
como ser ressarcido pelos atos gratuitos.

IX - dar recibo dos emolumentos percebidos;
Comentários
 Quem paga deve receber quitação e isso é comprovado por meio
de recibo.
X - observar os prazos legais fixados para a prática dos atos
do seu ofício;
XI - fiscalizar o recolhimento dos impostos incidentes sobre os
atos que devem praticar;
Comentários
 Deve ser mencionado o art. 289 da LRP:
Art. 289. No exercício de suas funções, cumpre aos oficiais de registro
fazer rigorosa fiscalização do pagamento dos impostos devidos por força dos
atos que lhes forem apresentados em razão do ofício.

 Ainda que o titular não seja agente fiscal deve observar se
foram recolhidos os tributos cabíveis. Quando há isenção,
imunidade ou não incidência, o titular deve exigir que a parte
interessada comprove a condição por meio de certidão fornecida
pelo ente competente.
 A conferência dos valores é de competência fazendária. O
registrador imobiliário, por exemplo, deve saber que impostos
incidem sobre as transações que são a si submetidas, para que
possa verificar o pagamento dos tributos, mas as minúcias
competem a auditores fiscais.

XII - facilitar, por todos os meios, o acesso à documentação
existente às pessoas legalmente habilitadas;
Comentários
 A ideia é que não sejam criadas dificuldades desnecessárias a
quem pode ter acesso a determinado conteúdo.
XIII - encaminhar ao juízo competente as dúvidas levantadas
pelos interessados, obedecida a sistemática processual fixada
pela legislação respectiva;

Comentários
 A dúvida, aqui, é a tratada nos arts. 198–204 da LRP, que é um
procedimento administrativo para solução de dissenso concreto
entre o usuário do serviço e o titular. Exemplo: o registrador
de pessoas naturais pode recusar o registro de nascimento
quando há nome que possa submeter o registrando ao ridículo.
Se pais comparecem ao cartório e indicam o prenome Lúcifer,
você registraria? Se você recusasse, os pais poderiam suscitar
dúvida que seria dirimida pelo juízo competente.
 Não há lide, contraditório, coisa julgada material e o CPC é
aplicado subsidiariamente.
XIV - observar
competente.

as

normas

técnicas

estabelecidas

pelo

juízo

Comentários
 As normas técnicas são as relativas à atividade notarial e
registral e o juízo competente é o juízo estadual ou
distrital.

CAPÍTULO VI
Penalidades

–

Das

Infrações

Disciplinares

e

das

Art. 31. São infrações disciplinares que sujeitam os notários e
os oficiais de registro às penalidades previstas nesta lei:
I - a inobservância das prescrições legais ou normativas;
II - a conduta
registro;

atentatória

às

instituições

notariais

e

de

III - a cobrança indevida ou excessiva de emolumentos, ainda
que sob a alegação de urgência;
IV - a violação do sigilo profissional;
V - o descumprimento de quaisquer dos deveres descritos no art.
30.
Comentários

 Os
notários
e
registradores
podem
ser
punidos
administrativamente em razão de determinadas condutas, desde
que exista procedimento administrativo disciplinar que obedeça
ao contraditório e à ampla defesa.
 Em síntese, poderia se dizer que está sujeito às sanções
administrativas quem não cumpre qualquer um dos deveres
mencionados no rol do art. 30 e outros, decorrentes de outras
fontes, como CN e regras estabelecidas pelo CNJ.
 A conduta atentatória deve ser dolosa.
 A cobrança indevida é inadequada ou incorreta para o ato
praticado. Os emolumentos cobrados não estão previstos em lei
ou o estão em montante inferior.
 Cobrança excessiva desrespeita tabelas e exige mais pelo
serviço que o permitido.
 A conduta passível de punição é a cobrança, mesmo que o
interessado se recuse a pagar e não há necessidade de
comprovação de prejuízo.

Art. 32. Os notários e os oficiais de registro estão sujeitos,
pelas infrações que praticarem, assegurado amplo direito de
defesa, às seguintes penas:
I - repreensão;
II - multa;
III - suspensão por noventa dias, prorrogável por mais trinta;
IV - perda da delegação.

Art. 33. As penas serão aplicadas:
I - a de repreensão, no caso de falta leve;
II - a de multa, em caso de reincidência ou de infração que não
configure falta mais grave;
III - a de suspensão, em caso de reiterado descumprimento dos
deveres ou de falta grave.
Comentários
 O rol do art. 32 é taxativo (numerus clausus).

 Não há indicação aqui de que pena se aplica à cada infração.
Vai depender do caso concreto e da valoração dada pelo órgão
julgador.
 Veja que elas estão ordenadas da mais leve à mais pesada.
 A falta leve reiteradamente descumprida pode se tornar uma
falta grave.
 Quem está sujeito às penalidades é o titular, sempre, mesmo
que quem efetivamente tenha dado causa seja um funcionário
dele.
 O responsável interino detém mera função e é apenas
destituído, por exercer função de confiança e não deter
vínculo. O empregado está sujeito à disciplina pelo titular,
que deve observar a legislação trabalhista.
 O valor das multas pode estar disposto em lei estadual. A
proporcionalidade fica por conta do julgador.
 A repreensão é feita por escrito.
 A perda tem a ver com a aplicação de sanção disciplinar,
embora seja causa de extinção da delegação, como veremos
adiante.
Art. 34. As penas serão impostas pelo juízo competente,
independentemente da ordem de gradação, conforme a gravidade do
fato.
Comentários
 Isso
será
feito
em
processo
judicial
ou
procedimento
administrativo, com direito ao contraditório e à ampla defesa.
 A primeira infração não precisa ser necessariamente leve. Por
isso se diz que não há gradação. O julgador pode decidir com
base nas provas produzidas e nas alegações trazidas pela
defesa.
 As penalidades podem ser cumuladas, como repreensão e multa.
Art. 35. A perda da delegação dependerá:
I - de sentença judicial transitada em julgado; ou

II
de
decisão
decorrente
de
processo
administrativo
instaurado pelo juízo competente, assegurado amplo direito de
defesa.
§ 1º Quando o caso configurar a perda da delegação, o juízo
competente suspenderá o notário ou oficial de registro, até a
decisão final, e designará interventor, observando-se o
disposto no art. 36.
§ 2º (Vetado).
Comentários
 Quando há perda da delegação em processo judicial, há uma pena
autônoma
restritiva
de
direitos
e
que
possui
caráter
definitivo e que impede que o réu continue a exercer suas
funções como registrador/tabelião.
 Na decisão por processo administrativo deve ter havido o
direito ao contraditório e à ampla defesa, e o procedimento
deve ter obedecido a forma local. Sim, não custa repetir pela
terceira vez.
 Se os elementos levados ao julgador contiverem indícios
suficientes de falta grave, a qual pode culminar com a perda
da delegação, o juízo pode suspender o titular e designar
interventor para chefiar a serventia. Isso também poderá ser
feito caso seja necessário o afastamento do titular para
apuração das faltas.
Art. 36. Quando, para a apuração de faltas imputadas a notários
ou a oficiais de registro, for necessário o afastamento do
titular do serviço, poderá ele ser suspenso, preventivamente,
pelo prazo de noventa dias, prorrogável por mais trinta.
§ 1º Na hipótese do caput, o juízo competente designará
interventor para responder pela serventia, quando o substituto
também for acusado das faltas ou quando a medida se revelar
conveniente para os serviços.
§ 2º Durante o período de afastamento, o titular perceberá
metade da renda líquida da serventia; outra metade será
depositada em conta bancária especial, com correção monetária.

§ 3º Absolvido o titular, receberá ele o montante dessa conta;
condenado, caberá esse montante ao interventor.
Comentários
 O prazo máximo de suspensão, portanto, é de 120 dias (90+30).
Se ultrapassado, violará direito líquido e certo do titular.
 A suspensão é uma faculdade do julgador, de acordo com
critérios
de
conveniência
e
oportunidade.
Inexiste
obrigatoriedade de que seja aplicada.
 “Os encargos trabalhistas gerados pelo interventor são de
responsabilidade do Estado e não do titular suspenso, mesmo se
condenado. Afinal, ele (interventor) não é preposto ou
substituto legal do registrador ou tabelião.”14
 A remuneração do interventor pode ser fixada pelo juízo
competente. Alguns códigos de normas tratam desse assunto com
maior detalhamento.
 O titular não fica sem renda durante o afastamento. Ele recebe
metade da renda líquida da serventia e pode questionar os
valores informados pelo interventor.
 Se absolvido, o titular pode, mediante mandado, levantar o
valor depositado.
 Se condenado, o montante caberá ao interventor, mas não
necessariamente em sua integralidade. O juízo competente
determinará a quantia, em obediência às normas locais, se
houver.

CAPÍTULO VII – Da Fiscalização pelo Poder Judiciário

Art. 37. A fiscalização judiciária dos atos notariais e de
registro, mencionados nos arts. 6º a 13, será exercida pelo
juízo competente, assim definido na órbita estadual e do
Distrito
Federal,
sempre
que
necessário,
ou
mediante
representação de qualquer interessado, quando da inobservância
de obrigação legal por parte de notário ou de oficial de
registro, ou de seus prepostos.
14

DEBS, obra citada, p. 1.878.

Parágrafo único. Quando, em autos ou papéis de que conhecer, o
Juiz verificar a existência de crime de ação pública, remeterá
ao Ministério Público as cópias e os documentos necessários ao
oferecimento da denúncia.
Comentários
 Fiscalizar compreende examinar e vigiar os atos do titular,
seja por provocação de interessado ou pela mera obrigação de o
Poder Judiciário fiscalizar os serviços extrajudiciais, seja
pelos Tribunais correspondentes ou pelo CNJ.
 Quando houver fato tipificado como crime e que é processado
por ação penal pública, a obrigatoriedade de remessa ao MP
advém da atribuição dada a ele de oferecimento de denúncia.
Art. 38. O juízo competente zelará para que os serviços
notariais e de registro sejam prestados com rapidez, qualidade
satisfatória e de modo eficiente, podendo sugerir à autoridade
competente a elaboração de planos de adequada e melhor
prestação
desses
serviços,
observados,
também,
critérios
populacionais e socioeconômicos, publicados regularmente pela
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
Comentários
 A regra aqui é dirigida ao juízo competente, excepcionalmente.
 As normas locais costumam tratar das visitas e correições (a
nomenclatura varia conforme o tribunal) e da periodicidade com
que são realizadas.
 O
Poder
Judiciário
atua
na
verificação
dos
critérios
estruturais dos serviços.

CAPÍTULO VIII – Da Extinção da Delegação

Art. 39. Extinguir-se-á a delegação a notário ou a oficial de
registro por:

I - morte;
II - aposentadoria facultativa;
III - invalidez;
IV - renúncia;
V - perda, nos termos do art. 35.
VI - descumprimento, comprovado, da gratuidade estabelecida na
Lei no 9.534, de 10 de dezembro de 1997.
§ 1º Dar-se-á aposentadoria facultativa ou por invalidez nos
termos da legislação previdenciária federal.
§ 2º Extinta a delegação a notário ou a oficial de registro, a
autoridade competente declarará vago o respectivo serviço,
designará o substituto mais antigo para responder pelo
expediente e abrirá concurso.
Comentários
 Extinção da delegação não se confunde com extinção de
determinado serviço. A extinção da delegação implica a
vacância do respectivo serviço e a designação de responsável
interino até que seja novamente provido por concurso público.
 A extinção do serviço é tratada no art. 44. No art. 39 temos
as causas de extinção da delegação.
 Falecido o titular, a Corregedoria deve ser comunicada, com
cópia da certidão de óbito.
 Aposentadoria
pode
ser
voluntária,
compulsória
ou
por
invalidez. A voluntária pode decorrer de idade ou tempo de
contribuição. A aposentadoria por invalidez decorre de doença
ou acidente e depende de perícia médica pelo INSS. A
aposentadoria compulsória é aplicável a servidores ou agentes
que detenham cargo efetivo e ocorre quando o indivíduo
completa 70 anos. Por não ser detentor de cargo efetivo, o
registrador/notário não se sujeita à aposentadoria compulsória
aos 70 anos. Se julgar que pode continuar trabalhando, poderá
fazê-lo sem óbice. Isso também foi objeto da ADI 1.183, mas
não
houve
qualquer
alteração
de
entendimento
aqui:
aposentadoria compulsória não se aplica aos titulares dos
serviços notariais e de registro.

 A renúncia é ato unilateral. Independe de autorização prévia.
O titular pode renunciar explicitamente, comunicando ao
Tribunal sua renúncia, ou tacitamente, quando informa a
aprovação em outro concurso público, por exemplo. Se desistir
da renúncia, deve ser novamente aprovado em concurso público.
Inexiste
possibilidade
de
recondução
porque
o
registrador/tabelião não é servidor público.
 A perda foi tratada no art. 35 e em que hipóteses ocorre.
Havendo perda da delegação, há declaração de vacância e a
serventia entra no rol para provimento em concurso público.
 O descumprimento comprovado da gratuidade pode provocar a
perda da delegação, pois é uma das infrações disciplinares
indicadas no rol do art. 31.
 A remoção não é causa de extinção da delegação porque o
removido assume a titularidade de outra serventia na mesma UF.
 A declaração de vacância implica a nomeação de responsável
interino, nos termos do que dispõem os códigos de normas e o
Provimento 77/2018 do CNJ.

CAPÍTULO IX – Da Seguridade Social

Art. 40. Os notários, oficiais de registro, escreventes e
auxiliares são vinculados à previdência social, de âmbito
federal, e têm assegurada a contagem recíproca de tempo de
serviço em sistemas diversos.
Parágrafo único. Ficam assegurados, aos notários, oficiais de
registro, escreventes e auxiliares os direitos e vantagens
previdenciários adquiridos até a data da publicação desta lei.
Comentários
 De acordo com o art. 194, caput, da Constituição, “A
seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de
iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a
assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à
assistência social”. O Poder Público é responsável por sua
organização, com base nos seguintes objetivos:

I - universalidade da cobertura e do atendimento;
II - uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações
urbanas e rurais;
III - seletividade
serviços;

e

distributividade

na

prestação

dos

benefícios

e

IV - irredutibilidade do valor dos benefícios;
V - equidade na forma de participação no custeio;
VI - diversidade da base de financiamento, identificando-se, em rubricas
contábeis específicas para cada área, as receitas e as despesas vinculadas
a ações de saúde, previdência e assistência social, preservado o caráter
contributivo da previdência social;
VII - caráter democrático e descentralizado da administração, mediante
gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores,
dos aposentados e do Governo nos órgãos colegiados.

 A seguridade social é financiada por toda a sociedade. O
titular, empregador que é, deve recolher as contribuições que
incidem sobre a folha de salário e demais rendimentos do
trabalho pagos aos seus empregados.
 O titular contribui pelo regime geral de previdência.

TÍTULO III – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 41. Incumbe aos notários e aos oficiais de registro
praticar, independentemente de autorização, todos os atos
previstos em lei necessários à organização e execução dos
serviços, podendo, ainda, adotar sistemas de computação,
microfilmagem, disco ótico e outros meios de reprodução.
Comentários
 Aqui temos mais uma norma destinada à organização dos serviços
e sua melhor execução. Vê-se então que há um comando legal
para adoção de melhorias tecnológicas e não somente por
Provimentos do CNJ.

Art. 42. Os papéis referentes aos serviços dos notários e dos
oficiais de registro serão arquivados mediante utilização de
processos que facilitem as buscas.
Comentários
 Papéis têm sentido genérico.
classificadores, softwares.

Inclui

arquivos

digitais,

Art. 43. Cada serviço notarial ou de registro funcionará em um
só local, vedada a instalação de sucursal.
Comentários
 O princípio da unicidade da delegação se manifesta aqui. É
proibido que uma serventia tenha várias sedes.

Art. 44. Verificada a absoluta impossibilidade de se prover,
através de concurso público, a titularidade de serviço notarial
ou de registro, por desinteresse ou inexistência de candidatos,
o juízo competente proporá à autoridade competente a extinção
do serviço e a anexação de suas atribuições ao serviço da mesma
natureza mais próximo ou àquele localizado na sede do
respectivo Município ou de Município contíguo.
§ 1º (Vetado).
§ 2º Em cada sede municipal haverá no mínimo um registrador
civil das pessoas naturais.
§ 3º Nos municípios de significativa extensão territorial, a
juízo do respectivo Estado, cada sede distrital disporá no
mínimo de um registrador civil das pessoas naturais.
Comentários
 Desinteresse se caracteriza quando o aprovado não entra em
exercício da atividade e inexistência quando não há aprovados
ou não há interessados.
 Se há uma impossibilidade absoluta (ninguém quer mesmo!),
impossibilitando a continuidade de prestação do serviço, o
juízo competente tem de propor a extinção do serviço e
anexação a outro.

 Anexação corresponde a uma “fusão” de serventia vaga com outra
existente, ainda que com atribuições distintas, quando
economicamente inviável a existência de forma separada.
 Os registros civis de pessoas naturais, porém, ficam fora
dessa possibilidade. Por isso é que os Estados têm fixado
renda mínima, para manter providas essas serventias e atender
ao comando legal.
Art. 45. São gratuitos os
nascimento e o de óbito,
respectiva.

assentos do registro civil de
bem como a primeira certidão

Parágrafo único. Para os reconhecidamente pobres não serão
cobrados emolumentos pelas certidões a que se refere este
artigo.
§ 1º
Para os reconhecidamente pobres não serão cobrados
emolumentos pelas certidões a que se refere este artigo.
§ 2º É proibida a inserção nas certidões de que trata o § 1º
deste artigo de expressões que indiquem condição de pobreza ou
semelhantes.
Comentários
 O assento de nascimento e o de óbito, e a primeira certidão
respectiva são gratuitos a todos os cidadãos, sem exceção. As
demais certidões e o processo de habilitação, registro e
primeira
certidão
de
casamento
são
gratuitas
aos
reconhecidamente pobres que assim se declararem.
 Para não dar motivo para discriminação é que não podem constar
expressões
que
apontem
a
condição
de
pobreza.
Nessas
situações, há menção apenas à isenção de emolumentos e o
fundamento legal (a Lei de Gratuidade é a 9.534/1997).
 Os atos praticados pelo registrador nessas condições pode ser
o valor ressarcido pelo Tribunal, de acordo com os limites e
regras por ele estabelecidos.
Art. 46. Os livros, fichas, documentos, papéis, microfilmes e
sistemas de computação deverão permanecer sempre sob a guarda e

responsabilidade do titular de serviço notarial ou de registro,
que zelará por sua ordem, segurança e conservação.
Parágrafo único. Se houver necessidade de serem periciados, o
exame deverá ocorrer na própria sede do serviço, em dia e hora
adrede designados, com ciência do titular e autorização do
juízo competente.
Comentários
 O titular é depositário do acervo, que é bem do Estado e deve
ser conservado. Para evitar danos aos livros é que a
publicidade se dá por meio de certidões e eles não podem ser
retirados da serventia. Quando o aprovado no concurso recebe a
outorga de delegação, recebe o acervo.

TÍTULO IV – DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Art. 47. O notário e o oficial de registro, legalmente nomeados
até 5 de outubro de 1988, detêm a delegação constitucional de
que trata o art. 2º.
Comentários
 As normas contidas no caput e §3º do art. 236 são
autoaplicáveis, de acordo com o STF. Dessa forma, o concurso
público
é
pressuposto
obrigatório
para
a
outorga
de
delegações.
 Há Estados com leis que trazem normas diversas e estão
aguardando julgamento, como é o caso do Estado da Bahia e sua
Lei Estadual 12.352/2011, objeto da ADI 4851, pendente de
julgamento por retirada do Plenário virtual pelo Ministro Dias
Toffoli, em novembro de 2020.
 As disposições transitórias são criadas para se exaurirem com
o decurso do tempo, então visam apenas à, como o próprio nome
indica, transição.

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.
§ 1º Ocorrendo opção, o tempo de serviço prestado será
integralmente considerado, para todos os efeitos de direito.
§ 2º 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.
Comentários
 O prazo indicado esgotou-se em dezembro de 1994. Aqui, se
estabelecia o reconhecimento de dois sistemas, de serviços
delegados a particulares e serviços ainda estatizados. A ideia
de poder contratar um servidor estatutário estava condicionada
à exoneração prévia.
Art. 49. Quando da primeira vacância da titularidade de serviço
notarial ou de registro, será procedida a desacumulação, nos
termos do art. 26.
Comentários
 Nos Municípios em que, pelo volume dos serviços e da receita,
não for possível a instalação de mais de um serviço, a
acumulação subsiste até a primeira vacância.
 Nos Municípios que comportam a divisão dos serviços assim como
indicados no art. 5º, nos termos da lei local, a desacumulação
é obrigatória. Pode haver desacumulação parcial.
 Pela desacumulação, as funções exercidas por uma serventia são
repassadas a outra serventia já existente no mesmo Município.

Art. 50. Em caso de vacância, os serviços notariais e de
registro estatizados passarão automaticamente ao regime desta
lei.
Art. 51. Aos atuais notários e oficiais de registro, quando da
aposentadoria, fica assegurado o direito de percepção de
proventos de acordo com a legislação que anteriormente os
regia,
desde
que
tenham
mantido
as
contribuições
nela
estipuladas até a data do deferimento do pedido ou de sua
concessão.
§ 1º O disposto neste artigo aplica-se aos escreventes e
auxiliares de investidura estatutária ou em regime especial que
vierem a ser contratados em virtude da opção de que trata o
art. 48.
§ 2º Os proventos de que trata este artigo serão os fixados
pela legislação previdenciária aludida no caput.
§ 3º O disposto neste artigo aplica-se também às pensões
deixadas, por morte, pelos notários, oficiais de registro,
escreventes e auxiliares.

Art. 52. Nas unidades federativas onde já existia lei estadual
específica, em vigor na data de publicação desta lei, são
competentes para a lavratura de instrumentos traslatícios de
direitos reais, procurações, reconhecimento de firmas e
autenticação de cópia reprográfica os serviços de Registro
Civil das Pessoas Naturais.
Comentários
 Há aqui outra exceção à regra geral do art. 26.

Art. 53. Nos Estados cujas organizações judiciárias, vigentes à
época da publicação desta lei, assim previrem, continuam em
vigor as determinações relativas à fixação da área territorial
de atuação dos tabeliães de protesto de títulos, a quem os
títulos serão distribuídos em obediência às respectivas zonas.
Parágrafo único. Quando da primeira vacância, aplicar-se-á à
espécie o disposto no parágrafo único do art. 11.

Comentários
 Isso é retomado pela Lei 9.492/1997.
Art. 54. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 55. Revogam-se as disposições em contrário.
Comentários
 Por questões de técnica legislativa e obediência à Lei
Complementar nº 93/1998, as leis devem indicar sua vigência
(respeitando-se a vacatio legis indicada na LINDB) e revogar
as disposições contrárias.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
E aí pessoal, tudo certo com o material? Esperamos que vocês
tenham gostado! Ela vai estar na sua prova? Com certeza! Cai e
bastante.
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