


ESTUDO

Câmara dos Deputados
Praça 3 Poderes
Consultoria Legislativa
Anexo III - Térreo
Brasília - DF

CRITÉRIOS PARA INSTALAÇÃO DE

CARTÓRIOS DE REGISTRO DE IMÓVEIS

GILSOMAR SILVA BARBALHO
Consultor Legislativo da Área II

Direito Civil e Processual,
Direito Penal e Processual Penal, de Família,
do Autor, de Sucessões, Internacional Privado

ESTUDO

ABRIL/2006



2

© 2006 Câmara dos Deputados.

Todos os direitos reservados. Este trabalho poderá ser reproduzido ou transmitido na íntegra, desde que

citados o autor e a Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados. São vedadas a venda, a reprodução

parcial e a tradução, sem autorização prévia por escrito da Câmara dos Deputados.

Este trabalho é de inteira responsabilidade de seu autor, não representando necessariamente a opinião da

Câmara dos Deputados.



3

CRITÉRIOS PARA INSTALAÇÃO DE CARTÓRIOS

DE REGISTRO DE IMÓVEIS

Gilsomar Silva Barbalho

O presente estudo tem por objetivo responder quais são os critérios para

instalação dos cartórios de registro de imóveis. Para alcançar esse objetivo, no entanto, entendeu-

se necessário fazer um breve relato sobre a prestação dos serviços notariais e registrais, incluindo

a competência para prestá-lo e para legislar sobre ele.

Segundo Celso Bastos, os serviços notariais, cuja origem remonta à

Antigüidade oriental, tinham características de atos privados. A partir do século XIII, por

delegação dos juízes, foram os atos notariais assumindo a característica de ato delegado do

Estado. Bastos identifica o ano de 1820 como o momento em que houve uma mudança no

tratamento desses serviços, quando a serventia deixou de ser propriedade e passou a condição de

órgão, cuja titularidade era concedida de forma vitalícia a um particular. Essa vitaliciedade

adquiriu status de norma constitucional com o art. 187 da Constituição de 1946. A Emenda

Constitucional 1/1969 mudou o regime de prestação desses serviços para prestação direta pelo

Estado, mas deixando a regulamentação para uma lei complementar. Esse processo se consolidou

com a Emenda Constitucional 22/1982, que os atribuiu diretamente aos Estados, dispensando a

lei complementar anteriormente exigida. Esse processo de oficialização foi estagnado com a

Constituição de 1988 que os atribuiu novamente à prestação privada por delegação estatal. Apesar

de afirmar que esses serviços deveriam ser prestados de forma privada, por delegação, a

Constituição de 1988 ressalvou os ofícios anteriormente estatizados.

A regulamentação do art. 236 da Constituição Federal, por meio da Lei

8.935, de 18 de Novembro de 1994, determinou que, no caso de vacância, os serviços notariais e

registrais estatizados passariam a seu regime.

[Lei 8.935/1994] Art. 50. Em caso de vacância, os serviços notariais e de
registro estatizados passarão automaticamente ao regime desta lei.

Aparentemente, a única resistência ao cumprimento dessa norma parte

da Bahia, que mantém seus serviços estatizados, realizando concursos para os cargos de titulares

das serventias extra-oficiais. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais,

Rio de Janeiro, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia e Amazonas

realizaram concursos. Goiás está realizando os primeiros concursos para as serventias que,
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provavelmente, devem estar nas condições em que a lei manda extinguir. Rio Grande do Norte

delegou, sem concurso público, a titularidade a alguns de seus servidores.

Como mencionado, a Constituição anterior, por meio da Emenda

22/1982, estatizou diretamente, isto é, sem intervenção de norma infraconstitucional, enquanto a

Constituição atual não dispôs de forma tão clara, entendendo o Supremo Tribunal Federal que ela

apenas estagnou a estatização. Porém, por meio da norma regulamentadora, os serviços notariais

e registrais foram novamente privatizados.

“Entendeu a maioria deste Tribunal, em síntese, que o sentido do artigo 236
da Carta Magna foi o de tolher, sem mesmo reverter, a oficialização dos cartórios de
notas e registros, em contraste com a estatização estabelecida para as serventias do foro
judicial pelo art. 31 do ADCT.” (RE 189.736, Rel. Min. Moreira Alves, DJ
27/09/96). No mesmo sentido: RE 191.030-AgR, DJ 27/03/98 e RE
191.030-AgR-ED, DJ 07/04/00. (in www.stf.gov.br, disponível em 12/4/2006)

Discute-se, ainda, se é possível a prestação dos serviços notariais e

registrais diretamente pelo Estado. Luís Roberto Barroso, em parecer sobre a constitucionalidade

do § 1.º do art. 1.361 do Código Civil de 2002, entende que não. Justifica que nos casos em que o

constituinte quis reservar ao Estado essa prerrogativa foi expressa, afirmando que o Estado

poderia explorar o serviço diretamente ou delegar sua execução, conforme a regra do art. 175 da

Constituição Federal.

[CONCLUSÃO] [...] I. O art. 236 da Constituição Federal determina que
os serviços de registros são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder
Público. Como conseqüência inafastável, não podem ser exercidos pelo Estado, quer
diretamente por órgão integrante da sua estrutura, quer indiretamente, através de
autarquia.

II. Essa linha de entendimento é inequivocamente chancelada pela interpretação
sistemática do texto constitucional, tanto no que diz respeito às normas que
disciplinam os diferentes regimes de execução de serviços públicos (arts. 175, 21, 25 e
30), como àquelas que, com o art. 236, formam o sistema de regência das serventias
judiciais e extrajudiciais (arts. 31 e 32 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias).

III. O art. 236, § 1º, da Constituição, prevê que as atividades de registro serão
fiscalizadas pelo Poder Judiciário. A transferência de sua execução a "repartição
competente para o licenciamento" desloca a matéria para entidade sujeita à supervisão
do Poder Executivo, o que inviabiliza a fiscalização da atividade pelo Judiciário, sob
pena de afronta à separação de Poderes.

[...] (Barroso, Luís Roberto. Invalidade de exercício direito pelo estado dos
serviços notariais e de registros: interpretação conforme a constituição do art. 1.361, §
1.º, do novo código civil. In www.irtdpjbrasil.com.br, disponível em 12/4/2006).
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Praticamente não se discute a competência dos Estados para a prestação

desses serviços. Primeiro por razões históricas, uma vez que esses serviços, à época da elaboração

da Constituição atual, deviam ser prestados diretamente por eles, ressalvados os direitos dos

titulares decorrentes do regime anterior à Emenda Constitucional 22/1982. Depois, em razão da

competência residual atribuída aos Estados pelo art. 25, § 1.º da Constituição da República.

“A ausência da Lei Nacional reclamada pelo art. 236 da Constituição não
impede o Estado-Membro, sob pena da paralisação dos seus serviços notariais e
registrais , de dispor sobre a execução dessas atividades, que se inserem, por sua
natureza mesma, na esfera de competência autônoma dessa unidade federada. a
criação, o provimento e a instalação das serventias extrajudiciais pelos Estados-
Membros não implicam usurpação da matéria reservada a Lei Nacional pelo art. 236
da Carta Federal.” (ADI 865-MC, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 08/04/94)”
(in www.stf.gov.br, disponível em 12/4/2006)

Reconhecida a competência dos Estados para a prestação dos serviços

notariais e registrais, indaga-se a que Poder foi atribuída a competência para a outorga da

Delegação.

Historicamente os serviços notariais e registrais estão associados ao

Poder Judiciário. Muitas normas de organização judiciária os tratam como serviço auxiliar do

Poder Judiciário. Na ADI 865-0/MA, relator Min. Celso de Mello menciona acórdão, da lavra do

Min. Nelson Hungria, afirmando que as serventias de justiça não são serviços auxiliares dos

Tribunais. Porém, recentemente, a Min. Ellen Gracie, afirma o contrário, isto é, que esses serviços

são auxiliares

“Transformação constitucional do sistema, no que concerne à execução dos
serviços públicos notariais e de registro, não alcançou a extensão inicialmente
pretendida, mantendo-se, em conseqüência, o Poder Judiciário no controle do sistema.
A execução, modo privado de serviço público, não lhe retira essa conotação específica.
Não há de se ter como ofendido o art. 236 da Lei Maior, que se compõe também de
parágrafos a integrarem o conjunto das normas notariais e de registro, estando
consignada no § 1º, in fine, do art. 236, a fiscalização pelo Poder Judiciário dos atos
dos notários e titulares de registro.” (RE 255.124, Rel. Min. Néri da Silveira, DJ
08/11/02)

A Lei 8.935/1994, por sua vez, reconhece as disposições das leis de

organização judiciária que tratam da organização dos serviços extrajudiciais. Ante essa associação

histórica, os serviços notariais e registrais geralmente tem como parâmetro para instalação a

divisão judiciária, geralmente, as comarcas. Em casos de grande extensão territorial, eles são

instalados com base na divisão judiciária em distritos.
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[Lei 8.935/1994] 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.

Dessa associação resulta que o instrumento geralmente utilizado para

criar ou extinguir as serventias extrajudiciais foi a lei em sentido estrito. Após a privatização, no

entanto, atos normativos infralegais foram utilizados em São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito

Federal. Foram impetradas ações diretas de inconstitucionalidade, com decisões divergentes do

Pretório Excelso. Contra o ato do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, foi negada liminar

em medida cautelar.

ADI-MC 2415 / SP - SÃO PAULO

MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE
NCONSTITUCIONALIDADE

Relator(a): Min. ILMAR GALVÃO

Revisor(a): Min. ELLEN GRACI

Julgamento: 13/12/2001 Órgão Julgador: Tribunal Pleno

Publicação: DJ 20-02-2004 PP-00015 EMENT VOL-02140-01 PP-
00133 RTJ VOL 00192-01 PP-00095

Ementa

AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE.
MEDIDAS CAUTELARES. PROVIMENTO Nº 747/2000, DO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE
SÃO PAULO, COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELO
PROVIMENTO Nº 750/2001. REORGANIZAÇÃO DAS
DELEGAÇÕES DE REGISTRO E DE NOTAS DO INTERIOR DO
ESTADO. ATOS NORMATIVOS ABSTRATOS E GENÉRICOS.
CABIMENTO. LEGITIMIDADE ATIVA. ENTIDADE DE CLASSE
DE ÂMBITO NACIONAL. RECONHECIMENTO.
ORGANIZAÇÃO DO SERVIÇO NOTARIAL E DE REGISTRO.
COMPETÊNCIA DOS TRIBUNAIS. ART. 96, I, B DA CF.
AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DA ALEGAÇÃO DE
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL. 1. Evidenciada a
presença de comandos que dispõem genericamente e para o futuro sobre todas as
serventias de notas e registros do interior paulista, possui o Provimento impugnado a
característica de ato normativo passível de exame no controle concentrado de
constitucionalidade. 2. A legitimidade ativa da ANOREG - associação cujo
enquadramento na hipótese prevista do art. 103, IX, 2ª parte da CF já foi
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confirmado por este Tribunal - não pode ser afastada por mera manifestação em
sentido contrário promovida por seccional de outra entidade similar. 3. Não se
tratando da criação de novos cargos públicos, possuem os Tribunais de Justiça
estaduais competência para delegar, acumular e desmembrar serviços auxiliares dos
juízos, ainda que prestado por particulares, como os desempenhados pelas serventias
extrajudiciais. 4. Medida cautelar indeferida, por maioria, pela ausência de
conveniência na suspensão dos Provimentos impugnados e de plausibilidade dos
fundamentos da inicial.

Porém, contra o ato do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro,

foi concedida liminar para tornar sem efeito o prazo para os titulares fazerem a opção entre as

serventias desdobradas (Questão de Ordem na ADI 3319). Também foi concedida liminar, na

ADI/3331, contra ato do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.

A Lei 8.935/1994 obriga a instalação de pelo menos um serviço de

registro de pessoas naturais no Município, não obrigando a criação dos outros serviços. Como a

justa remuneração do delegado é inerente ao sistema, em caso de inviabilidade econômica desse

serviço é razoável entender que deve ser criado sistemas de compensação, por aplicação analógica

da norma que obriga a compensação dos serviços gratuitos de registro civil.

[Lei 8.935/1994, art. 44]

§ 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.

Para a criação dos outros serviços, bem como para a criação de mais de

um serviço de pessoas naturais no Município, a Lei 8.935/1994 sugere alguns critérios: rapidez,

qualidade satisfatória, eficiência na prestação dos serviços, além de obrigar a observação de

critérios populacionais e sócio-econômicos publicados pela Fundação Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatística.

[Lei 8.935/1994] 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 sócio-
econômicos, publicados regularmente pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística.
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A norma legal que manda extinguir o serviço e anexar as suas atribuições

ao serviço de mesma natureza mais próximo, quando não apresenta interesse de candidatos ao

provimento, autoriza a inferir que para a instalação de um serviço notarial e registral, deve-se levar

em consideração a capacidade de propiciar uma remuneração atraente ao delegado do serviço

criado.

[Lei 8.935/1994] 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.

Em Minas Gerais e Rio de Janeiro vários serviços não atraem os

candidatos, permanecendo vagos após a realização de mais de um concurso. Possivelmente os

primeiros concursos para cartórios de Goiás resultarão em desinteresse, exceto para aquele que

apostar em decisão do Supremo Tribunal Federal em possibilidade de acumulação e

desacumulação por ato normativo infralegal. Nesse caso, uma serventia sem possibilidade de

provimento poderá se tornar interessante se houver uma serventia vaga e rentável que ainda não

tenha sido incluída em concurso (Até o momento todas as serventias de Goiás com viabilidade

econômica não foram submetidas a concurso).

Portanto, para a instalação, por meio de lei de iniciativa do Poder

Judiciário, de um serviço notarial ou registral, incluindo o de registro de imóvel, deve ser

considerado: a) possibilidade de prestação do serviço rapida e eficientemente e b) a possibilidade

de uma remuneração justa e atraente ao delegado do serviço.
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