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VISÃO ESTATAL 
ACERCA DA ATIVIDADE NOTARIAL E REGISTRAL: 

CONTEXTUALIZAÇÃO 
 

É preciso conhecer a  
NATUREZA JURÍDICA 

dos Serviços Notariais e Registrais no Brasil 
 
Percebe-se a FORÇA NORMATIVA da Constituição quando se analisa como está estruturada a atividade 
extrajudicial no Brasil. Através de um único artigo os serviços notariais e registrais oportunizam à população 
segurança jurídica desde o nascimento com vida até depois da morte nos atos da vida civil. 
 
Art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público. 
§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. 
§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. 
  
 No lúcido voto do Ministro Carlos Ayres Brito (ADI nº 3.089 – DF – p. 279) ele indica que “... serviços 
notariais e de registro são serviços notariais e de registro, simplesmente, e não qualquer outra atividade 
estatal.”. 
 
“A atividade notarial e registral, ainda que executada no âmbito de serventias extrajudiciais não oficializadas, 
constitui, em decorrência de sua própria natureza, função revestida de estatalidade, sujeitando-se, por isso 
mesmo, a um regime estrito de direito público. A possibilidade constitucional de a execução dos serviços 
notariais e de registro ser efetivada ‘em caráter privado, por delegação do Poder Público’ (CF, art. 236), não 
descaracteriza a natureza essencialmente estatal dessas atividades de índole administrativa. As serventias 
extrajudiciais, instituídas pelo Poder Público para o desempenho de funções técnico-administrativas destinadas 
‘a garantir a publicidade, a autenticidade, a segurança e a eficácia dos atos jurídicos’ (Lei 8.935/1994, art. 1º), 
constituem órgãos públicos titularizados por agentes que se qualificam, na perspectiva das relações que 
mantêm com o Estado, como típicos servidores públicos.” (ADI 1.378-MC, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento 
em 30-11-1995, Plenário, DJ de 30-5-1997.) 
 
 “Regime jurídico dos servidores notariais e de registro. Trata-se de atividades jurídicas que são próprias 
do Estado, porém exercidas por particulares mediante delegação. Exercidas ou traspassadas, mas não por 
conduto da concessão ou da permissão, normadas pelo caput do art. 175 da Constituição como instrumentos 
contratuais de privatização do exercício dessa atividade material (não jurídica) em que se constituem os 
serviços públicos. A delegação que lhes timbra a funcionalidade não se traduz, por nenhuma forma, em 



cláusulas contratuais. A sua delegação somente pode recair sobre pessoa natural, e não sobre uma empresa ou 
pessoa mercantil, visto que de empresa ou pessoa mercantil é que versa a Magna Carta Federal em tema de 
concessão ou permissão de serviço público. Para se tornar delegatária do Poder Público, tal pessoa natural há 
de ganhar habilitação em concurso público de provas e títulos, e não por adjudicação em processo licitatório, 
regrado, este, pela Constituição como antecedente necessário do contrato de concessão ou de permissão para 
o desempenho de serviço público. Cuida-se ainda de atividades estatais cujo exercício privado jaz sob a 
exclusiva fiscalização do Poder Judiciário, e não sob órgão ou entidade do Poder Executivo, sabido que por 
órgão ou entidade do Poder Executivo é que se dá a imediata fiscalização das empresas concessionárias ou 
permissionárias de serviços públicos. Por órgãos do Poder Judiciário é que se marca a presença do Estado para 
conferir certeza e liquidez jurídica às relações inter-partes, com esta conhecida diferença: o modo usual de 
atuação do Poder Judiciário se dá sob o signo da contenciosidade, enquanto o invariável modo de atuação das 
serventias extraforenses não adentra essa delicada esfera da litigiosidade entre sujeitos de direito. Enfim, as 
atividades notariais e de registro não se inscrevem no âmbito das remuneráveis por tarifa ou preço público, 
mas no círculo das que se pautam por uma tabela de emolumentos, jungidos estes a normas gerais que se 
editam por lei necessariamente federal. (...) ... SEGUE 
 
 ... CONTINUAÇÃO. As serventias extrajudiciais se compõem de um feixe de competências públicas, 
embora exercidas em regime de delegação a pessoa privada. Competências que fazem de tais serventias uma 
instância de formalização de atos de criação, preservação, modificação, transformação e extinção de direitos 
e obrigações. Se esse feixe de competências públicas investe as serventias extrajudiciais em parcela do poder 
estatal idônea à colocação de terceiros numa condição de servil acatamento, a modificação dessas 
competências estatais (criação, extinção, acumulação e desacumulação de unidades) somente é de ser 
realizada por meio de lei em sentido formal, segundo a regra de que ninguém será obrigado a fazer ou deixar 
de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. (...) Tendo em vista que o STF indeferiu o pedido de medida 
liminar há mais de dez anos e que, nesse período, mais de setecentas pessoas foram aprovadas em concurso 
público e receberam, de boa-fé, as delegações do serviço extrajudicial, a desconstituição dos efeitos concretos 
emanados dos Provimentos 747/2000 e 750/2001 causaria desmesurados prejuízos ao interesse social. Adoção 
da tese da norma jurídica ‘ainda constitucional’. Preservação: a) da validade dos atos notariais praticados no 
Estado de São Paulo, à luz dos provimentos impugnados; b) das outorgas regularmente concedidas a 
delegatários concursados (eventuais vícios na investidura do delegatário, máxime a ausência de aprovação em 
concurso público, não se encontram a salvo de posterior declaração de nulidade); c) do curso normal do 
processo seletivo para o recrutamento de novos delegatários.” (ADI 2.415, Rel. Min. Ayres Britto, julgamento 
em 10-11-2011, Plenário,DJE de 9-2-2012.) Vide: ADI 4.140, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 27-11-2008, 
Plenário, DJE de 20-9-2009. (grifei) 
  

Art. 236.Os serviços ... notariais e de registro são 
Qual a natureza destes serviços? São públicos ou privados?  
Aplica-se o art. 37 da CF? 
Titular de Delegação tem aposentadoria compulsória? 
Tem teto remuneratório? 
Pode haver nepotismo? 
Pode incorrer em ato de improbidade? 
Incide o Código de Defesa do Consumidor pela prestação do serviço? 
Caracteriza-se como empresa? 

 
exercidos em caráter privado (a seguir) 

por delegação do Poder Público 
Delegação é forma indireta de prestação de serviço público por PESSOA FÍSICA habilitada por concurso público 

... exercidos em caráter privado ... 



São empresas?  
Têm personalidade jurídica? 
Exercem atividade econômica ou atividade jurídica? 
Não se aplica à prestação de serviços de registros públicos cartorários e notariais o regime especial de alíquota 
fixa do ISS previsto no § 1º do art. 9º do DL n. 406/1968. 
AgInt no REsp 1630011/RJ,Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA,Julgado em 21/03/2017,DJE 
30/03/2017 
AgInt no REsp 1595734/SP,Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA,Julgado em 07/03/2017,DJE 
10/03/2017 
AgInt no REsp 1516130/SC,Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,Julgado em 
06/12/2016,DJE 15/12/2016 
AgInt no AREsp 930703/SP,Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA,Julgado em 18/08/2016,DJE 
25/08/2016 
TRIBUTÁRIO.   ISS.   ISENÇÃO.   INTERPRETAÇÃO   DA   LEI   MUNICIPAL 
14.864/2008.  INCIDÊNCIA  DA SÚMULA 280/STF. ATIVIDADE NOTARIAL E DE 
REGISTRO  PÚBLICO.  REGIME  DE  TRIBUTAÇÃO  FIXA.  ART. 9º, § 1º, DO 
DECRETO-LEI    406/68.   NÃO   CABIMENTO.   ATIVIDADE   EMPRESARIAL. 
PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 568/STJ. 
AgRg no AREsp 806853/SP,Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), 
SEGUNDA TURMA,Julgado em 03/03/2016,DJE 10/03/2016 

 
§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. 

Lei nº 8.935/94 
Responsabilidade Civil e Criminal 
 A jurisprudência majoritária posicionava-se pela responsabilidade civil objetiva, mas houve alteração 
legislativa em 2016. 
Fiscalização de seus “atos” pelo Poder Judiciário: Fiscalização ampla ou só dos atos? Ampla 
 Município pode fiscalizar? Pode exigir Alvará? Divergência no TJRS. 
 Tribunal de Contas pode fiscalizar? Pode requisitar informações para auxiliar o TJ (RMS 52925) 
 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
RESPONSABILIDADE PESSOAL DE QUEM PRATICOU O ATO, LIMITADA TÃO SÓ NO BEM DE FAMÍLIA (destoa da 

ideia de empresa) 
Os serviços de registros públicos, cartorários e notariais, não detêm personalidade jurídica, de modo que o 
titular do cartório à época dos fatos é o responsável pelos atos decorrentes da atividade desempenhada. 
AgInt nos EDv nos EAREsp 846180/GO,Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO,Julgado em 
08/02/2017,DJE 13/02/2017 
AgInt no REsp 1609018/SP,Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,Julgado em 
04/10/2016,DJE 13/10/2016 
AgRg no AREsp 846180/GO,Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,Julgado em 
14/06/2016,DJE 20/06/2016 
AgRg no REsp 1526266/CE,Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, Julgado em 25/08/2015,DJE 
01/09/2015 
AgRg no REsp 1468987/SP,Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA,Julgado em 05/03/2015,DJE 
11/03/2015 
AgRg no AREsp 460534/ES,Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, Julgado em 27/03/2014,DJE 
28/04/2014 



§2º 
Lei federal estabelecerá normas gerais para fixação de emolumentos relativos aos atos praticados pelos 
serviços notariais e de registro  
 
Lei nº 10.169/00 – NORMAS GERAIS (analisar a lei) 
 
EMOLUMENTO tem natureza jurídica de TAXA (espécie de tributo).  
 
ADPF 194, ADI 1624 e ACO 1646 – Vedação de isenções heterônomas (art. 151, III da CF). 
 

§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. 
ADC 14 e ADI 4300 – EXIGÊNCIA DE PROVA PARA CONCURSO DE REMOÇÃO? 
 
 

TETO REMUNERATÓRIO PARA INTERINOS? 
 
 
 ACO 2312, MS 28279, MS 28839 e MS 29039 – TETO REMUNERATÓRIO PARA INTERINOS 
 
 RE 808202 RG / RS - RIO GRANDE DO SUL 
REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
 EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL. NOTÁRIOS E REGISTRADORES. LIMITE À REMUNERAÇÃO DOS 
SUBSTITUTOS OU INTERINOS DESIGNADOS PARA O EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DELEGADA. SERVENTIAS 
EXTRAJUDICIAIS. TETO REMUNERATÓRIO. DISCUSSÃO QUANTO À INCIDÊNCIA OU NÃO NA HIPÓTESE DOS 
ARTS. 37, INCISOS II E XI, E 236, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 
 
 DESTINAÇÃO DO REMANESCENTE DO TETO... 
 

TETO REMUNERATÓRIO PARA TITULARES? 
 
O MODELO ATUAL É O MAIS BENÉFICO PARA O ESTADO, POIS NÃO TEM NENHUM CUSTO DE ESTRUTURA 
(imóveis, mobiliário, computadores, internet, luz, água, telefone etc.) E COM SERVIDORES (ativos e inativos), 
RESPONDE APENAS EXCEPCIONALMENTE, MAS AINDA PARTICIPA CONSIDERAVELMENTE DA ARRECADAÇÃO 
(selos e outros repasses). 
 
Lei nº 8.935/94 - 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. 
 
 DESSE MODO, O MELHOR PARA O BRASIL É MANTER O MODELO ATUAL. EVENTUAL ESTATIZAÇÃO VAI 
NA CONTRAMÃO DO INTERESSE PÚBLICO, POIS AUMENTARÁ A ESTRUTURA DO ESTADO 
CONSIDERAVELMENTE. REGISTROS (nascimento, casamento, óbito, imobiliário etc.) CONTINUARÃO SENDO  
NECESSÁRIOS. MELHOR O MODO ATUAL (VIA DELEGAÇÃO) DO QUE PRESTADO DIRETAMENTE PELO ESTADO. 
ISSO É FATO! 



CONCLUSÃO 
A atividade notarial e registral prima pela SEGURANÇA JURÍDICA, sendo a razão da sua existência, mas é 
uma das atividades mais INSEGURAS para se trabalhar, pela falta de definições concretas sobre diversos 
pontos de extrema relevância. 
 
Curial uma movimentação nacional pelo alcance de respostas, o que poderá se dar pela Frente Parlamentar 
da Justiça Notarial e Registral. 
 
 

SUGESTÃO DE ESTUDO 
 
Cartório em Números, publicado pela ANOREG-BR: 
 
https://anoreg.org.br/anoregbr_file/Cart%C3%B3rio%20em%20N%C3%BAmeros.pdf 
 
Cartório em Números, publicado pela ANOREG-BR: 
 
https://anoreg.org.br/anoregbr_file/Cart%C3%B3rio%20em%20N%C3%BAmeros.pdf 
 
 

Muito Obrigado! 
 

www.lamanapaiva.com.br 
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