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 Panorama do processo constituinte 

Para melhor compreensão do processo constituinte, recomendamos a leitura do documento 
disponível no Portal da Câmara dos Deputados  Atividade Legislativa  Legislação  Portal da 
Constituição Cidadã  Publicações e Documentos  Panorama do Funcionamento da ANC, no 
seguinte endereço:  
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-
cidada/publicacoes/panorama_anc 

 
A relação das Comissões Temáticas e das respectivas subcomissões poderá ser consultada no 
Portal da Câmara dos Deputados  Atividade Legislativa  Legislação  Portal da Constituição 
Cidadã  Processo Constituinte  Comissões e Subcomissões Temáticas, no seguinte endereço: 
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-
processo-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes 

Texto promulgado em 5/10/1988 

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.     

 

1 – Sugestões localizadas1  

   SUGESTÃO:01733 DT REC:24/04/87 
Autor:   

   MESSIAS SOARES (PMDB/RJ) 
Texto:   

   SUGERE QUE LEI COMPLEMENTAR À CONSTITUIÇÃO DOS ESTADOS ESTABELEÇA A  
PROIBIÇÃO DE COBRANÇA DE EMOLUMENTOS, PARTICIPAÇÕES OU TAXAS  
MONETÁRIAS NOS ATOS NOTARIAIS DOS CARTÓRIOS OFICIALIZADOS, E DISPONHA  
SOBRE O PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DE MODERNAS TÉCNICAS E EQUIPAMENTOS  
DE INFORMÁTICA, NOS CARTÓRIOS. 

                                                      
1 O inteiro teor de cada sugestão pode ser consultado no Portal da Câmara dos Deputados  Atividade Legislativa  
Legislação  Portal da Constituição Cidadã  Processo Constituinte  Sugestões dos Constituintes, no seguinte endereço:  
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-
constituinte/sugestoes-dos-constituintes/sugestoes-dos-constituintes-pagina-principal 

http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/publicacoes/panorama_anc
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/publicacoes/panorama_anc
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/sugestoes-dos-constituintes/sugestoes-dos-constituintes-pagina-principal
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/sugestoes-dos-constituintes/sugestoes-dos-constituintes-pagina-principal
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   SUGESTÃO:02110 DT REC:29/04/87 
Autor:   

   PLÍNIO MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   

   SUGERE A OFICIALIZAÇÃO DAS SERVENTIAS DO FORO JUDICIAL E A  
REMUNERAÇÃO DE SEUS SERVIDORES PELOS COFRES PÚBLICOS; NORMAS SOBRE A  
CONSTITUIÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTROS  
PÚBLICOS E SOBRE A FORMA DE REMUNERAÇÃO E OS DIREITOS DE SEUS  
TITULARES. 
 
   SUGESTÃO:04287 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   IVO MAINARDI (PMDB/RS) 
Texto:   

   SUGERE NORMA SOBRE A ORGANIZAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DO TABELIONATO E DA  
FUNÇÃO NOTARIAL, CONFORME ESTABELECE. 
 
   SUGESTÃO:05780 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   ISRAEL PINHEIRO FILHO (PMDB/MG) 
Texto:   

   SUGERE NORMA QUE DISPONHA SOBRE A ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NOTARIAIS  
E DE REGISTRO. 

2 – Audiências públicas 

Consulte na 5ª reunião da Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério Público notas 
taquigráficas da audiência pública realizada em 23/04/1987 sobre Defensoria Pública / Direito 
Notarial - Direito Registral / Polícia Civil - inquérito policial. Disponível em: 

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-
cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-
dos-poderes-e-sistemas-de/subcomissao3c  

3 – Subcomissões temáticas 

SUBCOMISSÃO DO PODER JUDICIÁRIO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO - IIIC 
 

FASE A – 
Anteprojeto do 

relator 

Art. 11 - As serventias judiciais e extrajudiciais são oficiais, remunerados seus 

titulares e servidores exclusivamente pelos cofres públicos, estando as primeiras 

subordinadas ao Tribunal do respectivo foro e as extrajudiciais aos Tribunais de 

Justiça dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, dispondo as leis de 

organização judiciária sobre as respectivas carreiras e dependendo o provimento 

inicial de aprovação em concurso de provas e títulos.  

 

FASE B – Emenda 
ao anteprojeto do 

relator 

Total de emendas localizadas: 17.  

(Consulte a íntegra das emendas da Fase B ao final deste documento.) 

 

FASE C – 
Anteprojeto da 
subcomissão 

Art. 13 - Os serviços notariais e registrais serão exercidos em caráter privado, por 

delegação do Poder Público, subordinados ao Poder Judiciário e remunerados por 

meio de emolumentos.  

§ 1º - A lei disporá sobre emolumentos dos serviços notariais e registrais, definirá 

suas atividades e disciplinará a responsabilidade civil e criminal de seus titulares, 

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/subcomissao3c
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/subcomissao3c
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/subcomissao3c
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por erro ou excessos cometidos.  

§ 2º - É assegurado ao escrevente substituto, na vacância o direito ao acesso ao 

cargo de titular, desde que legalmente investido na função.  

 

(Consulte na 9ª reunião extraordinária da Subcomissão do Poder Judiciário e do 

Ministério Público a votação do anteprojeto do relator. 

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 22/8/1987, Supl. 132, a 

partir da p. 3. Disponível em: 

http://www2.camara.leg.br/atividade-

legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-

constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-

poderes-e-sistemas-de/subcomissao3c ). 

 

4 – Comissões temáticas 

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO - III 
 

FASE E – Emendas 
ao anteprojeto da 
subcomissão, na 

comissão 

Total de emendas localizadas: 10.  

(Consulte a íntegra das emendas da Fase E ao final deste documento.)  

 

FASE F – 
Substitutivo do 

relator 

Art. 71 - As serventias de justiça são prestadas pelo Estado.  

Parágrafo único - Os servidores das serventias de justiça serão organizados em 

carreira, nos termos da lei. 

Art. 124 - Ficam oficializadas as serventias do foro judicial e os ofícios de registro 

público, passando os seus titulares e serventuários a perceber remuneração 

exclusivamente pelos cofres públicos, respeitadas no novo regime, à vitaliciedade e 

estabilidade dos atuais.  

§ 1º - Lei complementar, de iniciativa do Presidente da República, disporá sobre 

normas gerais a serem observadas pelos Estados, Distrito Federal e Territórios na 

oficialização dessas serventias.  

§ 2º - Fica vedada, até a entrada em vigor da lei complementar a que alude o 

parágrafo anterior, qualquer provimento efetivo para as serventias não 

remuneradas pelos cofres públicos. 

Art. 125 - A lei complementar, prevista no artigo anterior, disporá sobre a extinção 

dos ofícios de notas e a organização do tabelionato, facultando-lhe o exercício a 

quantos se habilitem em prova de capacitação intelectual e verificação de 

idoneidade moral, organizadas pelos Tribunais de Justiça com a colaboração da 

Ordem dos Advogados do Brasil.  

Parágrafo único - A lei assegurará a habilitação para o exercício do tabelionato dos 

atuais titulares de ofícios de notas. 

 

FASE G – Emenda 
ao substitutivo 

Total de emendas localizadas: 18.  

(Consulte a íntegra das emendas da Fase G ao final deste documento.) 

 

FASE H – 
Anteprojeto da 

comissão 

Art. 99 - Os serviços notariais e registrais são exercidos em caráter privado, por 

delegação do Poder Público.  

§ 1º - Lei Complementar regulará suas atividades, disciplinará a responsabilidade 

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/subcomissao3c
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/subcomissao3c
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/subcomissao3c
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/subcomissao3c
http://www6g.senado.gov.br/apem/search?keyword=notaria*;fase=H;docsPerPage=20;smode=advanced;f1-comissao=3%20:%20Comiss%C3%A3o%20da%20Organiza%C3%A7%C3%A3o%20dos%20Poderes%20e%20Sistema%20de%20Governo
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civil e criminal dos notários, registradores e seus prepostos, por erros ou excessos 

cometidos, e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário.  

§ 2º - O ingresso na atividade notarial e registral dependerá, obrigatoriamente, de 

concurso público de provas e títulos.  

§ 3º - Lei Federal disporá sobre o valor dos emolumentos relativos aos atos 

praticados pelos serviços notariais e registrais.  

 

(Consulte na 7ª reunião da Comissão da Organização dos Poderes e Sistemas de 

Governo a votação do Substitutivo do Relator publicado no Diário da Assembleia 

Nacional Constituinte de 8/8/1987, Supl. 118, a partir da p.2.  

Disponível em: http://www2.camara.leg.br/atividade-

legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-

constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-

poderes-e-sistemas-de/comissao3 ).  

 

5 – Comissão de Sistematização 

FASE I – 
Anteprojeto de 
Constituição 

Art. 203 - Os serviços notariais e registrais são exercidos em caráter privado, por 

delegação do Poder Público.  

§ 1º - Lei Complementar regulará suas atividades, disciplinará a responsabilidade 

civil e criminal dos notários, registradores e seus prepostos, por erros ou excessos 

cometidos, e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário.  

§ 2º - O ingresso na atividade notarial e registral dependerá, obrigatoriamente, de 

concurso público de provas e títulos.  

§ 3º - Lei Federal disporá sobre o valor dos emolumentos relativos aos atos 

praticados pelos serviços notariais e registrais.  

 

FASES J e K – 
Emendas de mérito 

(CS) e de 
adequação ao 

anteprojeto 

 

Total de emendas localizadas: 21.  

(Consulte a íntegra das emendas das Fases J e K ao final deste documento). 

 

FASE L – Projeto 
de Constituição 

Art. 199 - Os serviços notariais e registrais são exercidos em caráter privado, por 

delegação do Poder Público.  

§ 1º - Lei Complementar regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil 

e criminal dos notários, registradores e seus prepostos, por erros ou excessos 

cometidos, e definirá a fiscalização de seus atos pelo Judiciário.  

§ 2º - O ingresso na atividade notarial e registral dependerá, obrigatoriamente, de 

concurso público de provas e títulos.  

§ 3º - Lei Federal disporá sobre o valor dos emolumentos relativos aos atos 

praticados pelos serviços notariais e registrais.  

 

FASE M – 
Emendas (1P) de 

Plenário e 
populares 

Total de emendas localizadas: 77.  

(Consulte a íntegra das emendas da Fase M ao final deste documento.) 

 

FASE N – Primeiro Art. 146 - Os serviços notariais e registrais são exercidos em caráter privado, por 

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/comissao3
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/comissao3
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/comissao3
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/comissao3
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substitutivo do 
relator 

delegação do Poder Público.  

§ 1º - Lei complementar regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil 

e criminal dos notários, registradores e seus prepostos, por erros ou excessos 

cometidos, e definirá a fiscalização de seus atos pelo Judiciário.  

§ 2º - O ingresso na atividade notarial e registral dependerá, obrigatoriamente, de 

concurso público de provas e títulos.  

§ 3º - Lei federal disporá sobre critérios para fixação de emolumentos relativos aos 

atos praticados pelos serviços notariais e registrais.   

 

FASE O – Emendas 
(ES) ao primeiro 
substitutivo do 

relator 

Total de emendas localizadas: 50.  

(Consulte a íntegra das emendas da Fase O ao final deste documento.) 

 

FASE P – Segundo 
substitutivo do 

relator 

 

Art. 119 - Os serviços notariais e registrais são exercidos em caráter privado, por 

delegação do Poder Público.  

§ 1º - Lei complementar regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil 

e criminal dos notários, registradores e seus prepostos, e definirá a fiscalização de 

seus atos pelo Poder Judiciário.  

§ 2º - O ingresso na atividade notarial e registral dependerá, obrigatoriamente, de 

concurso público de provas e títulos.  

§ 3º - Lei federal estabelecerá normas gerais para fixação de emolumentos relativos 

aos atos praticados pelos serviços notariais e registrais.  

 

Discussão e votação: 

Destaque apresentado nº 7457/87 (supressivo).  

Destaque apresentado nº 1273/87, referente à Emenda nº 19843.  

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 27/1/1988, Supl. C, a 

partir da p. 1780. 

Destaque apresentado nº 2293/87, referente à Emenda nº 10427.  

Destaque apresentado nº 3889/87, referente à Emenda nº 26060.  

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 27/1/1988, Supl. C, a 

partir da p. 1786. 

 

6 – Plenário 

FASE Q – Projeto A  

(início 1º turno) ou 

FASE R Ato das 
Disposições 
Transitórias 

Art. 123. Os serviços notariais e registrais são exercidos em caráter privado, por 

delegação do Poder Público.  

§ 1º Lei complementar regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e 

criminal dos notários, registradores e seus prepostos, e definirá a fiscalização de 

seus atos pelo Poder Judiciário.  

§ 2º O ingresso na atividade notarial e registral dependerá, obrigatoriamente, de 

concurso público de provas e títulos, não se permitindo que qualquer serventia fique 

vaga, sem abertura de concurso de provimento ou remoção, por mais de seis 

meses.  

§ 3º Lei federal estabelecerá normas gerais para fixação de emolumentos relativos 

aos atos praticados pelos serviços notariais e registrais.  

 

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/sup171Canc27jan1988VolumeI-II.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/sup171Canc27jan1988VolumeI-II.pdf
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FASE S – Emendas 
de Plenário (2P) 

Total de emendas localizadas: 8. 

(consulte a íntegra das emendas da Fase S ao final deste documento.) 

Emenda Substitutiva do Centrão2 nº 02040, art. 121. 

 

Discussão e votação: 

Requerimentos de destaque nº 264 e 545. Os destaques foram rejeitados.  
Requerimento de destaque nº 2.168, referente à Emenda 01630. A Emenda foi 
rejeitada.  
Requerimento de destaque nº 1.762, referente à Emenda 01213. A Emenda foi 
rejeitada.  
Requerimento de destaque nº 106, referente à Emenda 00937. A Emenda foi 
rejeitada.  
Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 6/4/1988, a partir da p. 
9024. 

 

FASE T – Projeto B 
(fim 1º turno, início 

2º) 

Art. 106. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por 

delegação do Poder Público.  

§ 1º Lei complementar regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e 

criminal dos notários, dos oficiais de registro e 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 remoção, por mais de seis meses.  

  

FASE U – Emendas 
ao Projeto B (2T) 

 

Total de emendas localizadas: 8.  
(Consulte a íntegra das emendas da Fase U ao final deste documento.) 
 
Discussão e votação: 
Requerimento de destaque nº 160, referente à Emenda 01334. A emenda foi 
rejeitada.  
Requerimento de destaque nº 97, referente à Emenda 01606. A emenda foi 
aprovada. 
Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 25/8/1988, a partir da 
p. 13083. 
 
 

FASE V – Projeto C 
(fim 2º turno) 

 

Art. 235. 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 vago, sem abertura 

de concurso de provimento ou de remoção, por mais de seis meses.  

 

                                                      
2 Emendas do Centrão: grupo de parlamentares conhecido como Centrão apresentou emendas, que foram posteriormente 
aprovadas em Plenário, com exceção do Capítulo III da emenda nº 02043, e tornaram-se substitutivos ao Projeto A. 

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/219anc06abr1988.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/298anc25ago1988.pdf
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7 – Comissão de Redação 

FASE W – Proposta 
exclusivamente de 

redação 

Total de emendas localizadas: 3.  

(consulte a íntegra das emendas da Fase W ao final deste documento). 

 

Na Comissão de Redação, foi discutido novo texto para o artigo 235.  

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 23/11/1988, Supl. B, p. 

11. 

 

FASE X – Projeto D 
– redação final 

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. 

  

 

 

 

EMENDAS APRESENTADAS POR FASE3 
___________________________________________________________________ 

FASE B 

 
   EMENDA:00017 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   SIGMARINGA SEIXAS (PMDB/DF) 
Texto:   
   Suprima-se o artigo 11. 
Justificativa: 
A ramificação do poder judiciário no âmbito da União, mantida no projeto, impõe simetria dentro do 
Ministério Público da União. A não ser assim, deveria o mesmo também unificar o quadro de juízes 
da magistratura federal e do trabalho.  
 

                                                      
3 As emendas foram reproduzidas sem revisão, conforme constam nas bases de dados da Câmara dos Deputados e do 
Senado Federal. Além disso, o texto das JUSTIFICATIVAS das emendas foi digitado e não houve conferência do trabalho. Os 
documentos originais estão disponíveis em: http://www2.camara.leg.br/atividade-
legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte 
 
 

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/307anc23set1988SUPB.pdf
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte
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   EMENDA:00037 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JAIRO CARNEIRO (PFL/BA) 
Texto:   
   Alterem-se o art. 11 e o artigo, não numerado, das Disposições Transitórias, do  
anteprojeto, que passam a ter a seguinte redação:  
Art. 11. As serventias judiciais são oficiais, remunerados seus titulares e servidores  
exclusivamente pelos cofres públicos, subordinadas ao juízo do respectivo foro, e os serviços  
notariais e de registros públicos serão definidos, organizados e constituídos e terão as suas  
competências estabelecidas na lei federal.  
§ 1o. A União, em relação ao Distrito Federal e Territórios, e os Estados, no âmbito de suas  
respectivas competências, definirão em lei a forma e os limites de remuneração dos serviços 
notariais e registrais e o sistema de controle e fiscalização dos atos e dos seus agentes, a serem  
exercidos pela sociedade e suas instituições, e pelo Poder Judiciário.  
§ 2o. A lei disporá sobre a criação de sucursais ou a instituição de agentes  
credenciados, prepostos, ou serviços simplificados, em municípios de pequeno porte ou  
movimento, para executarem atividades notariais e registrais.  
§ 3o. Os cargos de notário e registrador públicos são privativos de bacharel em Direito e o  
seu provimento dar-se-á mediante concurso público de provas e títulos.  
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS  
Art. As serventias do foro judicial ficam oficializadas, dispondo os tribunais competentes,  
no prazo de seis meses, sobre a integração das mesmas na sua estrutura e dos titulares,  
serventuários e demais servidores delas em quadro de pessoal do Poder Judiciário.  
Parágrafo único. Aos atuais titulares de serventias ora oficializadas é assegurado:  
I - o ressarcimento pelos cofres públicos por suas instalações, benfeitorias, equipamentos e  
materiais próprios e necessários à continuidade dos serviços;  
II - a opção no prazo de sessenta dias a contar da promulgação desta, entre:  
a) aposentadoria com vencimentos integrais equivalentes ao do mais alto cargo de dirigente  
superior de serventia oficial, ou do vencimento básico de juiz de direito da comarca;  
b) permanência no serviço público sob o novo regime de serventias, em cargo equivalente.  
§ 2o. Ocorrendo a extinção ou oficialização, na forma da lei, das serventias extrajudiciais,  
aos serviços e aos seus titulares aplicar-se-á o disposto neste artigo. 
Justificativa: 
A proposição objetiva submeter a matéria concernente às denominadas serventias extrajudiciais, que 
intitulamos de serviços notariais e de Registros Públicos, a legislação específica que definirá o 
conteúdo do seu conceito, forma de organização e constituição e estabelecimento das atribuições e 
competências que deverão estar inerentes a tais atividades, do uso geral do povo e do cidadão. Em 
verdade, no Brasil não se dispõe, ainda, de uma avaliação mais detida e acurada sobre a 
imprescindibilidade ou necessidade de tais serviços serem executados pela iniciativa privada ou pelo 
público. A legislação é, inclusive, extremamente escassa, no âmbito federal, diferentemente do que 
ocorre em outros países, onde há até mesmo leis orgânicas. Algumas experiências recentes, no 
Brasil, de oficialização plena, não têm produzido resultados compensadores, no interesse social e 
público. O Anteprojeto oferecido pela Comissão Afonso Arinos propugna a estatização dos Registros 
Públicos. Entendemos, face a diversidade de situações e dificuldades de avaliação que permita 
discernir a opção mais indicada ou apropriada, que se enseje o aprofundamento da questão, fixando, 
no texto constitucional, no que acompanhamos o espírito e o texto elaborado pelo ilustre Relator, as 
normas básicas e diretivas do comportamento a ser observado em lei, caso se incline o legislador 
ordinário pela solução de extinguir ou oficializar serviços existentes.  
A natureza dos serviços notariais e de registros públicos exige, pela repercussão dos atos praticados 
e o caráter da fé pública de que se revestem, em benefício da segurança jurídica nas relações entre 
pessoas e instituições da sociedade, que o Estado fixe marcos essenciais, o que propomos constar 
no dispositivo constitucional, a vincular o legislador ordinário, seja federal ou estadual, quanto a 
aspectos dentre os quais se incluem, a forma e os limites de remuneração dos serviços e o sistema 
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de controle e fiscalização dos serviços e dos seus agentes, com submissão ao Poder Judiciário, 
fundamentalmente, em razão da categoria da atividade. A lei fixará o modo e as condições, inclusive, 
do exercício, pelo cidadão e pela sociedade, de acompanhar, participar e fiscalizar, seja o serviço 
executado pelo poder público ou por entes privados.  
Propõe-se, ainda, que a lei poderá, a exemplo do que existe em alguns Estados da Federação, 
instituir sucursais, ou agentes credenciados, ou serviços simplificados, em municípios de pequeno 
porte ou de pequeno movimento, para acudir à necessidade de proporcionar a prestação de um 
serviço reclamado pela comunidade, o comércio, a pequena indústria, o agricultor, o trabalhador, 
junto e mais perto do cidadão. Sabe-se que, em muitos municípios brasileiros, a concentração de 
serviços desta natureza, ou de alguns deles, nos centros maiores, significa um sacrifício penoso, que 
onera e penaliza o cidadão que do mesmo carece, subtraindo-lhe o tempo e lhe imputando custos e 
despesas inconcebíveis.  
A proposição explicita a privatividade do cargo, para efeito de provimento e, como assinalado, prevê, 
em preceito transitório, o modo de resolver a situação dos serviços existentes, caso ocorra, por força 
de lei, a extinção ou a oficialização, a exemplo da oficialização das serventias judiciais.  
Finalmente, parece prudente reiterar a preocupação que ditou a formulação desta proposição. Fará 
bem o poder público a tarefa ou parte dela, que hoje está confiada ao particular, no caso específico? 
A adoção de mecanismos em lei, como proposto, a efetiva fiscalização, o controle, a cobrança da 
sociedade e das instituições sociais, a presença do Poder Judiciário, as limitações que a lei 
estabelecer, não produzirão os resultados conformes com as exigências da sociedade, no interesse 
público e do cidadão? São estas questões que inquietam e que estabelecem a incerteza e, em 
decorrência, produzem o sentimento de que, não por acomodação ou temor, se veda repensar a 
questão e enfrenta-la em mais ampla discussão e debate, já dispondo, de agora, da norma 
fundamental a guiar a decisão que se consume no momento próprio. É a nossa proposição.  
 
 
   EMENDA:00057 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   CÉSAR CALS NETO (PDS/CE) 
Texto:   
   Inclua-se onde couber:  
"Art. Fica assegurada aos substitutos das serventias extrajudiciais e do foro judicial, na  
vacância, a efetivação no cargo de titular, desde que estejam investidos, na forma da lei, na data  
da promulgação desta Constituição." 
Justificativa: 
A presente proposição pretende confirmar o direito adquirido dos substitutos das serventias 
extrajudiciais e do foro judicial, investidos na forma da lei.  
 
   
   EMENDA:00061 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   PLÍNIO MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   Dá nova redação ao artigo 11 do anteprojeto do Poder Judiciário e lhe acrescenta um parágrafo  
único, assim:  
Art. 11. As serventias judiciais são oficiais, remunerados seus titulares e servidores,  
pelos cofres públicos, ressalvando-se os direitos, garantias e vantagens daqueles.  
Parágrafo único. Os serviços notariais e de registros públicos serão remunerados por meio de  
emolumentos. Esses serviços serão subordinados ao Poder Judiciário e os atuais substitutos de  
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serventias, na vacância, terão direito à efetivação no cargo de titular, desde que legalmente investido 
na função. 
Justificativa: 
As serventias judiciais poderão ser oficializadas. As extrajudiciais jamais. A experiência tem mostrado 
que essa serventia não pode ficar atrelada ao Estado. 
 
 
   EMENDA:00084 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   MOYSÉS PIMENTEL (PMDB/CE) 
Texto:   
   Substitua o art. 11 e as disposições transitórias, pelos seguintes artigos:  
Art. Ficam oficializadas as serventias do foro judicial, mediante remuneração de seus  
servidores exclusivamente pelos cofres públicos, ressalvados os direitos, garantias e vantagens de  
seus atuais titulares.  
Art. Os serviços notariais e registrais ficam subordinados a Órgãos colegiados de notários  
e registradores, a serem constituídos na forma da lei, e aos quais competem a agoniação e  
disciplina das atividades notariais e registrais, ressalvados os direitos, garantias e vantagens dos  
atuais titulares.  
Parágrafo único. Os atos notariais e registrais são vinculados ao sistema de  
emolumentos que os remuneram integralmente.  
Art. Os notários, os oficiais registradores e os titulares de serventias judiciais só serão  
demissíveis por sentença condenatória transitada em julgado.  
Art. Fica assegurado aos atuais substitutos de serventias, na vacância, o direito à efetivação  
no cargo de titular, desde que legalmente investidos na função. 
Justificativa: 
As atividades notariais e registrais representam relevante serviço público pelo que acrescem de 
certeza jurídica e de publicidade aos atos negociais privados. Esses dois valores centrais à ordem 
social interna pedem clareza do direito comum aplicável, particularmente num país, como o Brasil, de 
território extenso, de grande migração populacional e de uma sempre crescente atividade negocial 
em escala nacional.  
Pelas mesmas razões se impõe o resguardo jurídico à sua estabilidade, só quebrável por sentença 
condenatória transitada em julgado. São notórias as circunstâncias em que o correto desempenho do 
ofício impõe desafiar interesses estabelecidos.  
Por fim, conforme tradição brasileira, é de se confiar aos especialistas, agrupados em associações 
profissionais próprias, o disciplinamento interno da atividade. Esses os motivos que justificam a 
sugestão.  
Por fim, conforme tradição Brasileira, é de se confiar aos especialistas, agrupados em associações 
profissionais próprias, o disciplinamento interno da atividade.  
Esses os motivos que justificam a sugestão.  
 
 
   EMENDA:00159 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   GERALDO CAMPOS (PMDB/DF) 
Texto:   
   Emenda supressiva ao art. 11  
Suprima-se o artigo 11. 
Justificativa: 
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A ramificação do Poder Judiciário no âmbito da União, mantida no projeto, impõe simetria dentro do 
Ministério Público da União. A não ser assim, deveria o mesmo também unificar o quadro de Juízes 
da magistratura federal e do trabalho.  
 
 
   EMENDA:00181 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS MARTINEZ (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 11 a seguinte redação:  
"Art. 11. As serventias judiciais e extrajudiciais são oficiais, remunerados seus  
titulares e servidores exclusivamente pelos cofres públicos, estando as primeiras subordinadas ao  
Tribunal do respectivo foro e as extrajudiciais aos Tribunais de Justiça dos Estados, do Distrito  
Federal e Territórios, dispondo as leis de organização judiciária sobre as respectivas  
carreiras e dependendo o provimento inicial de aprovação em concurso público de provas e  
títulos." 
Justificativa: 
Ajusta-se a regra à norma geral de que o provimento inicial de cargos públicos, deve ser feito por 
intermédio de concursos PÚBLICOS de provas e títulos, corolário do princípio da isonomia e da 
possibilidade de acesso de todos os brasileiros aos cargos públicos.  
 
 
   EMENDA:00206 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JOÃO AGRIPINO (PMDB/PB) 
Texto:   
   Emenda supressiva ao art. 11  
Suprima-se o artigo 11. 
Justificativa: 
A ramificação do Poder Judiciário no âmbito da União, mantida no projeto, impõe simetria dentro do 
Ministério Público da União. A não ser assim, deveria o mesmo também unificar o quadro de juízes 
da magistratura federal e do trabalho.  
 
 
   EMENDA:00248 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Seja incluída a seguinte norma:  
"Art. Fica assegurada aos substitutos das serventias extrajudiciais e de foro judicial, na  
vacância, a efetivação no cargo titular, desde que investidos na forma de lei, contém ou venham a  
contar cinco anos de exercício, na data da promulgação desta Constituição." 
Justificativa: 
Trata-se de reconhecer os direitos daqueles que vêm exercendo a substituição, nas serventias e que 
pleiteiam o direito à condução do cargo titular.  
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Essa matéria já foi objeto da Emenda Constitucional n° 22, de 1982. Impõe-se, agora, apenas 
reconhecer o direito daqueles que no prazo concedido por aquela emenda, ainda não tinham cinco 
anos de substituição.  
 
   
   EMENDA:00290 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   PAULO MACARINI (PMDB/SC) 
Texto:   
   Inclua-se:  
"Art. Ficam oficializadas as serventias dos foros judiciais e extrajudiciais, dando-se a  
remuneração de seus servidores exclusivamente pelos cofres públicos, ressalvada a situação dos  
atuais titulares.  
Art. As serventias dos foros judiciais e extrajudiciais serão providas na forma da  
legislação dos Estados, Territórios Federais e Distrito Federal, observado o critério de nomeação  
dos respectivos titulares e primeiros-substitutos segundo a ordem de classificação obtida em prévio  
concurso público obrigatório de provas, para todas as vacâncias. 
Justificativa: 
Oficializar os cartórios de todos os tipos é medida que se vem tentando implantar há muito tempo, 
com sucesso bem restrito, até o presente momento.  
Em Brasília e no Rio de Janeiro foram realizados, há tempos, concursos públicos para a seleção de 
notários, com resultados satisfatórios.  
Nesta oportunidade, objetivamos reiterar e evidente necessidade de tornar geral e obrigatória tal 
prática, que é democrática e salutar, e, ao mesmo tempo, queremos promover o barateamento das 
custas cartoriais, o que se conseguirá mais facilmente reconhecendo que as serventias são 
autênticas repartições públicas.  
 
   
   EMENDA:00304 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   MOYSÉS PIMENTEL (PMDB/CE) 
Texto:   
Emenda n° 
Ao anteprojeto da Comissão do Poder 
Judiciário e do Ministério Público   
 Substitua o art. 11 e as disposições transitórias, pelos seguintes:  
"Art. Ficam oficializadas as serventias do foro judicial, ressalvados os direitos, garantias  
e vantagens dos atuais titulares.  
Art. Os serviços notariais e registrais, cujo custeio será remunerado pelos emolumentos  
referentes aos atos praticados, obedecerão à organização que a lei vier a dispor, ressalvados  
os direitos, garantias e vantagens dos seus atuais titulares.  
Art. Fica assegurado aos atuais substitutos de serventias, na vacância, o direito à efetivação  
no cargo de titular, desde que legalmente investidos na função. 
Justificativa: 
As atividades notariais e registrais representam relevante serviço público pelo que acrescem de 
certeza jurídica e de publicidade aos atos negociais privados. Esses dois valores centrais à ordem 
social pedem clareza do direito aplicável, particularmente num país de território extenso, de grande 
migração populacional e de uma sempre crescente atividade negocial em escala nacional. 
Relevante, igualmente, que, a par de um direito nacionalmente legislado pela União, haja uma lei 
específica de organização dos serviços e seus profissionais.  
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   EMENDA:00309 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   Suprima-se o art. 11. 
Justificativa: 
A ramificação do Poder Judiciário no âmbito da União, mantida no projeto, impõe simetria dentro do 
Ministério Público da União. A não ser assim, deveria o mesmo também unificar o quadro de Juízes 
da magistratura federal e do trabalho.  
 
   
   EMENDA:00380 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 11 a seguinte redação:  
"Art. 11. As serventias judiciais são oficiais, remunerados seus titulares e servidores  
exclusivamente pelos cofres públicos, estando subordinados ao Tribunal do respectivo foro,  
dispondo as leis de organização judiciária sobre as respectivas carreiras e dependendo o provimento  
inicial de aprovação em concurso de provas e títulos." 
Justificativa: 
Retiramos do corpo do dispositivo a referência às serventias extrajudiciais, de vez que estas deverão 
ser extintas, passando suas atribuições para as Prefeituras Municipais, conforme emenda que 
apresentamos ao artigo das Disposições Transitórias, que versa sobre a matéria.  
Esta é a justificação para a presente emenda que esperamos seja acolhida.  
 
 
   EMENDA:00485 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   ADOLFO OLIVEIRA (PL/RJ) 
Texto:   
   Art. Os serviços notariais e registrais serão exercidos em caráter privado, por delegação do  
Poder Público. Lei complementar definirá suas atividades e disciplinará a responsabilidade civil  
e criminal dos titulares das Serventias, por erros ou excesso cometidos.  
§ 1o. É assegurado ao Escrevente Substituto, na vacância, o direito ao acesso ao cargo de  
Titular, desde que legalmente investido na função.  
§ 2o. A lei disporá sobre o valor dos emolumentos relativos aos atos praticados pelos  
serviços notariais e registrais. 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
 
 
   EMENDA:00486 NÃO INFORMADO 
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Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   ADOLFO OLIVEIRA (PL/RJ) 
Texto:   
   Art. Serão estatizadas as Serventias do Foro Judicial, assim definidas por lei, respeitados os  
direitos e garantias de seus atuais Titulares. 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
 
 
   EMENDA:00544 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   RAUL FERRAZ (PMDB/BA) 
Texto:   
   Acrescentar ao art. 11 do capítulo do Poder Judiciário, parágrafo único com a seguinte redação:  
"Parágrafo único. Os funcionários estatutários das serventias do foro judicial e  
extrajudicial serão organizados em carreira, assegurados níveis de remuneração com diferença  
não excedente de 10% (dez por cento) entre eles, que serão iguais em todo o território nacional." 
Justificativa: 
Dentro de um mesmo serviço de âmbito nacional como é a justiça não pode permanecer as 
disparidades hoje existentes entre servidores semelhantes da mesma justiça ou de justiças de uma e 
de outra região.  
 
 
   EMENDA:00573 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   SÍLVIO ABREU (PMDB/MG) 
Texto:   
   Substitui-se a parte referente às "Disposições Transitórias" do anteprojeto do  
Relator pela seguinte:  
"SEÇÃO  
Disposições Transitórias  
Art. Ficam oficializadas as serventias do foro judicial mediante remuneração de seus  
servidores exclusivamente pelos cofres públicos, ressalvada a situação dos atuais titulares,  
vitalícios ou nomeados em caráter efetivo ou que tenham sido revertidos a titulares.  
Art. Os serviços notariais e registrais ficam a cargo de titulares nomeados mediante  
concurso público se provas e títulos, responsáveis pelas despesas inerentes às funções e 
renumerados por emolumentos pagos pelos usuários.  
Parágrafo único. Lei Complementar Federal e lei suplementar estadual regulamentarão a  
matéria." 
Justificativa: 
A presente emenda que propõe a substituição da parte relativa às Disposições Transitórias do 
Anteprojeto do eminente relator, decorre do fato de serem modificações correlatas, com a 
consequente alteração de outros dispositivos.  
No mérito, a substituição traz como objetivo a adequação de aspectos substitutivos do Anteprojeto a 
outra realidade, certamente, mais ajustada ao sentimento da maioria dos membros da Subcomissão 
e, sobretudo, à sensibilidade dos Constituintes subscritores.  
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O objetivo, contudo, é e sempre será de colaborar e contribuir no aprimoramento do Anteprojeto, de 
lavra do ínclito Deputado Plínio Arruda Sampaio, que tanto honra e engrandece, com seu permanente 
devotamento, os relevantes Foros Constitucionais do País.  
Ademais, a substituição ora proposta, ajusta-se também, à maioria dos movimentos reivindicatórios 
da atualidade, quer oriundos de classes ou segmentos sociais, quer dos grandes e inquestionáveis 
anseios coletivos, autores do desabrochar de tantas esperanças sempre moldadas e fundamentadas 
no novo ordenamento constitucional.  
 

___________________________________________________________________ 

FASE E 

   
   EMENDA:00334 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   ANTERO DE BARROS (PMDB/MT) 
Texto:   
   Pela presente Emenda o Artigo 13, do Poder Judiciário, passa a ter a seguinte redação:  
Art. 13. - Os serviços notariais e registrais serão exercidos exclusivamente pelo  
Poder Público. 
Justificativa: 
Entendemos que estes serviços são de grande importância para o Poder Judiciário, e assim sendo 
precisamos resguardar a originalidade de todos os registros públicos.  
Parecer:   
   Aprovada parcialmente. 
 
 
   EMENDA:00341 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   ENOC VIEIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   Dá nova redação aos Artigos 12 e 13 e seus parágrafos do anteprojeto da Subcomissão do Poder  
Judiciário e do Ministério Público.  
Art. 12 - Ficam oficializadas as serventias do foro judicial mediante remuneração de seus  
servidores exclusivamente pelos cofres públicos, ressalvada a situação dos atuais, titulares,  
vitalícios ou nomeados em caráter efetivo ou que tenham sido revertidos a titulares.  
Art. 13 - As serventias extrajudiciais, respeitada a ressalva prevista no artigo anterior,  
serão providas na forma da legislação dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, observado o  
critério da nomeação segundo a ordem de classificação obtida em concurso público de provas  
e títulos.  
Parágrafo único. Fica assegurada aos atuais substitutos das serventias extrajudiciais e do  
foro judicial, na vacância, a efetivação, no cargo de titular, desde que, investidos na forma da lei,  
contem com mais de oito anos de exercício, nessa condição e na mesma serventia. 
Justificativa: 
As atividades cartorárias se constituem plenamente com serviços essenciais de caráter público da 
mais alta relevância, visto a sua magnitude de fazer preservar a assentamento e o registro de fatos e 
atos que geram direitos e obrigações dos indivíduos e das instituições, além de arquivar episódios da 
vida e da memória nacionais, que refletem a perpetuação cultural de um povo. Como tal há de se 
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assegurar mecanismos que possibilitem o máximo de sigilo e segurança dos documentos 
transladados.  
Considere-se, também, o princípio lógico e salutar de que os atos particulares devem ser objeto de 
registro no Poder Público e nunca este sujeitar-se ao setor privado, mero detentor de uma concessão 
de prestação de serviços, com fins lucrativos e exorbitantes como é o caso dos cartórios, cujos 
titulares, em sua maioria, detém verdadeiras fortunas adquiridas em nome da exigência do Estado e 
às custas dos usuários, a partir do nascimento até a morte.  
Como se sabe, os altos custos dos serviços cartorários têm impossibilitado o exercício dos direitos de 
uma parcela expressiva de cidadãos menos afortunados que formam a nossa sociedade.  
Tal abuso deverá ser coibido com a execução total das atividades cartorárias pelo Poder Público que, 
operando com agente fiscalizador e mantenedor do registo e do ordenamento jurídico-legal, sem 
auferição de lucros, possibilitará ao cidadão brasileiro exercitar plenamente os seus direitos.  
Acrescente-se a isto que a Justiça para ser ágil e competente não poderá depender da ação privada 
que institui metas e regras a nível empresarial, que resulte lucratividade antes de tudo.  
Isto posto, torna-se imprescindível a trasladação da redação dos artigos 206, 207 e 208 da 
Constituição vigente para a futura Carta Magna.  
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
 
   EMENDA:00345 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   VINICIUS CANSANÇÃO (PFL/AL) 
Texto:   
   Excluir do § 2o., artigo 13, Seção I,  
Disposições Gerais, Capítulo I - Do Poder Judiciário a expressão: "... desde que legalmente  
investido na função", incluindo-se, em seu lugar, a seguinte: "... mediante concurso de provas e  
títulos, conforme dispuser a lei". 
Justificativa: 
O acesso ao cargo de titular deve ser conseguido mediante concurso de provas e títulos, visando-se 
desta forma evitar a perpetuação de famílias no cargo e até mesmo viabilizar tal acesso quando 
houver mais de um escrevente substituto em igualdade de condições formais para tal.  
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
 
   EMENDA:00376 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Subcomissão do Poder Judiciário - § 2o. Art. 13  
Seja incluída a seguinte norma:  
Art. Fica assegurada aos substitutos das serventias extrajudiciais e de foro judicial, na  
vacância, a efetivação no cargo titular, desde que investidos na forma da Lei, contêm ou venham a  
contar cinco anos de exercício, na data da promulgação desta Constituição. 
Justificativa: 
Trata-se de reconhecer os direitos daqueles que vem exercendo a substituição, nas serventias e que 
pleiteiam o direito à condução do cargo de titular.  
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Essa matéria já foi objeto da Emenda Constitucional n° 22, de 1982, data vênia, impõe-se agora 
apenas reconhecer o direito daqueles que no prazo concedido por aquela emenda, ainda tinham 
cinco anos de substituição.  
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
 
   EMENDA:00432 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JOSÉ GENOÍNO (PT/SP) 
Texto:   
   III-c - Subcomissão da Organização do Poder Judiciário e do Ministério Público.  
Dê-se nova redação ao artigo 12 do anteprojeto da Subcomissão e suprima-se o art. 13,  
renumerando os demais subsequentes.  
"Art. 12. As serventias do foro judicial e extrajudicial, compreendidos os cartórios e  
ofícios correspondentes a juízos ou foros e seus serviços auxiliares e anexos, registros públicos,  
tabelionatos, notórios e protesto ficam oficializadas, dispondo os Tribunais competentes,  
no prazo de seis meses, sobre a integração das mesmas na sua estrutura e dos titulares,  
serventuários e demais servidores delas em quadro de pessoal do Poder Judiciário." 
Justificativa: 
Com esta emenda pretendemos restabelecer a redação original do Substitutivo do Relator da 
Subcomissão, que torna estatizados os serviços notariais e registrais.  
Parecer:   
   Aprovada parcialmente. 
 
 
   EMENDA:00684 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JOÃO PAULO (PT/MG) 
Texto:   
   Substituam-se os artigos 12 e 13 e seus parágrafos, pelo seguinte:  
Art. As serventias do foro judicial e extrajudicial, compreendidos os cartórios e  
ofícios correspondentes a juízes ou foros e seus serviços auxiliares e anexos, registros públicos,  
tabelionatos, notários e protestos ficam oficializadas, dispondo os Tribunais competentes,  
no prazo de seis meses, sobre a integração das mesmas na sua estrutura e dos titulares,  
serventuários e demais servidores delas em quadro de pessoal do Poder Judiciário.  
Parágrafo único. Aos atuais titulares de serventias ora oficializadas é assegurado:  
I - o ressarcimento pelos cofres públicos por suas instalações, benfeitorias, equipamentos e  
materiais próprios e necessários à continuidade dos serviços;  
II - a opção no prazo de sessenta dias a contar da promulgação desta, entre:  
a) aposentadoria com vencimentos integrais equivalentes ao do mais alto cargo de dirigente  
superior de serventia oficial;  
b) permanência no serviço público sob o novo regime de serventias, em cargo equivalente. 
Justificativa: 
As serventias do foro judicial e extrajudicial desempenham funções próprias do Estado. Tais funções 
envolvem interesses essenciais às relações jurídicas, cuja tutela é missão precípua do Estado.  
De outra parte, tais serviços se inserem na categoria daqueles que se remuneram por taxas. É 
notório, além disso, que em decorrência de fatores mais de natureza política, a maior parte das 
serventias judiciais e extrajudiciais está entregue a exploração de particulares que, desse serviço 
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essencialmente público, auferem portentosas rendas, cujo destino natural deveria ser os cofres 
públicos.  
A oficialização ora preconizada, não é apenas afirmação de uma conveniência de natureza 
administrativa e financeira dos Estados carentes de recursos, como também uma imposição do bem 
público.  
Parecer:   
   Aprovada parcialmente. 
 
 
   EMENDA:00708 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   MIRO TEIXEIRA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   No anteprojeto da Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério Público, o art. 12  
passa a ter a seguinte redação, suprimindo-se o art. 13 e seus parágrafos:  
Art. 12. São oficializadas as serventias do foro judicial e extrajudicial, mediante  
remuneração de seus servidores exclusivamente pelos cofres públicos. 
Justificativa: 
A oficialização das serventias do foro judicial implantada pela EC 22/82 (art. 206 da Constituição 
Federal) manteve privilégios inaceitáveis para os rumos democráticos da Nova República. Com 
efeito, ao assegurar aos titulares das serventias a permanência nos seus cargos e a percepção de 
vantagens pecuniárias próprias do Estado, o dispositivo constitucional em questão fere o princípio da 
isonomia, privilegiando alguns cidadãos em detrimento da grande maioria da população e retardando, 
por outro lado, a plena oficialização do serviço cartorário do Poder Judiciário.  
É nosso dever de constituinte extirpar de nossa Carta Magna tão aberrante concessão, de modo a 
que a oficialização se dê sem qualquer ressalva, sob pena de nos tornarmos coniventes com 
situações de privilégios que, nas praças públicas, nos comprometemos a eliminar.  
Parecer:   
   Aprovada parcialmente. 
 
 
   EMENDA:00884 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   IRMA PASSONI (PT/SP) 
Texto:   
   Substitua-se os artigos 12 e 13 do anteprojeto da subcomissão do poder judiciário e  
do ministério público pelo seguinte dispositivo:  
Art. - As serventias judiciais e extrajudiciais são oficiais, remunerados seus  
titulares e servidores exclusivamente pelos cofres públicos, estando as primeiras subordinadas ao  
Tribunal do respectivo foro e as extrajudiciais aos Tribunais de Justiça dos Estados, do Distrito  
Federal e Territórios, dispondo as leis de organização judiciária sobre as respectivas  
carreiras e dependendo o provimento inicial de  
aprovação de provas e títulos. 
Justificativa: 
Esse dispositivo visa eliminar a instituição medieval chamada cartorário vitalício e hereditário que 
inexplicavelmente, no Brasil, sobrevive às vésperas do século XXI, atravancando a justiça e 
funcionando como fonte permanente de corrupção.  
Parecer:   
   Aprovada Parcialmente. 
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   EMENDA:01278 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   GERALDO ALCKMIN FILHO (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao § 2o., do art. 13, do Anteprojeto do Relator da Subcomissão do Poder Judiciário e do  
Ministério Público, a seguinte redação:  
"§ 2o. As serventias vagas deverão ser colocadas em concurso público de provas e títulos  
entre os escreventes da carreira extrajudicial, para promoção e remoção, ressalvado o direito de  
acesso ao cargo de titular aos atuais escreventes substitutos, legalmente investidos na função." 
Justificativa: 
Essa nos parece a forma mais justa e coerente de disciplinar o acesso as serventias extrajudiciais, 
posto que não prejudica o direito dos atuais escreventes substitutos e oficiais-maiores que, por sua 
experiência e dedicação, não devem ser olvidados, a bem do próprio serviço prestado a comunidade. 
Da mesma forma, garantido o direito desses, daí por diante é justo permitir que o cargo de titular das 
serventias fosse ocupado pelos demais escreventes da carreira aprovados em concurso público de 
títulos e documentos.  
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
   
   EMENDA:01318 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   PLÍNIO ARRUDA SAMPAIO (PT/SP) 
Texto:   
   Subcomissão do Poder Judiciário  
Substituam-se os artigos 12 e seu § único e o 13 e seus §§ 1o. e 2o. do Anteprojeto, pelo  
seguinte artigo:  
Art. As serventias judiciais e extrajudiciais são oficiais remunerados seus titulares e servidores 
exclusivamente pelos cofres públicos, estando as primeiras subordinadas ao  
Tribunal do respectivo foro e as extrajudiciais aos Tribunais de Justiça dos Estados, do Distrito  
Federal e Territórios. 
Justificativa: 
Os atos cartoriais de qualquer tipo constituem serviços tipicamente públicos. Não podem ser 
confundidos com atividades econômicas sujeitas aos riscos do mercado e por isso mesmo entregues 
ao setor privado. A oficialização pura e simples de todas as serventias abrirá caminho para uma 
racionalização dos atos registrais e notariais e a consequente eliminação de registros, atos e 
formalidades que só servem para atrapalhar o mundo dos negócios e criar encargos financeiros 
desnecessários à população.  
Parecer:   
   aprovada parcialmente. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE G 

 
   EMENDA:00042 REJEITADA 
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Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   EMENDA AO PARECER DO RELATOR:  
- Dê-se nova redação ao art. 71:  
"Art. 71 - As serventias judiciais e extrajudiciais são oficiais, remunerados seus  
titulares e servidores exclusivamente pelos cofres públicos, estando as primeiras subordinadas ao  
Tribunal do respectivo foro e as extrajudiciais aos Executivos Estaduais, dispondo as leis de  
organização judiciária sobre as respectivas carreiras e dependendo o provimento inicial de  
aprovação em concurso de provas e títulos." 
Justificativa: 
A oficialização dos Cartórios e serventias já é um clamor nacional. A capacidade dos titulares de 
Cartórios em resistir a oficialização tem sido enorme. Espera a Nação que a Assembleia Nacional 
Constituinte venha resolver de vez o problema.  
Prevê a emenda que as serventias extrajudiciais subordinam-se ao Executivo, pois são serviços 
públicos que precisam ficar sob o controle popular.  
Parecer:   
   Pela rejeição. O substitutivo regula convenientemente a questão. 
 
 
   EMENDA:00052 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   PLÍNIO MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   Emenda supressiva dos art. 124, parágrafos 1o. e 2o. e art. 125, parágrafo único, das  
Disposições Transitórias.  
Os arts. 124, parágrafos 1o. e 2o. e art. 125 das Disposições Transitórias, são suprimidos.  
Renumerem-se os artigos que se seguem. 
Justificativa: 
Desde que aprovada a emenda que retira do Estado as serventias extrajudiciais não se concebe a 
permanência dessas disposições no anteprojeto.  
Parecer:   
   Contrário. Foi mantida a sistemática do anteprojeto. 
 
 
   EMENDA:00053 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   PLÍNIO MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   Emenda ao art. 71 e seu parágrafo, aos quais é dada nova redação:  
Art. 71. - As serventias judiciais são oficiais. Os serviços notariais e registrais serão  
exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Judiciário, ao qual são subordinados e por  
ele fiscalizados, remunerados por meio de emolumentos.  
§ 1o. - É assegurado ao escrevente substituto, na vacância, o direito ao acesso ao  
cargo de titular, desde que legalmente investido na função. 
Justificativa: 
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As serventias judiciais serão oficiais. As extrajudiciais não devem ser estatais. Os observadores e 
conhecedores desses serviços são convencidos de que a oficialização dos atos notariais e registrais 
emperra essa atividade e dá ao governo uma despesa não recomendadora da orientação traçada 
pelo anteprojeto em debate.  
Parecer:   
   A linha adotada pelo Substitutivo é mais adequada.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:00329 PREJUDICADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   CARLOS VINAGRE (PMDB/PA) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
No projeto aprovado pela Subcomissão do Poder Judiciário e Ministério Público (25-5-87),  
substituir o artigo 12 e seu parágrafo único, assim como o artigo 13 e seus parágrafos, pela  
seguinte norma, que figurará entre as Disposições Transitórias:  
Art. 12 São oficializadas, a partir da data de promulgação desta Constituição, passando à  
condição de repartições públicas, mediante remuneração de seus servidores exclusivamente  
pelos cofres públicos, as serventias judiciais, bem como os tabelionatos, os ofícios de registro  
civil de pessoas naturais, pessoas jurídicas, títulos e documentos, registro de imóveis e os  
ofícios de protesto de títulos.  
§ 1o. As serventias judiciais e extrajudiciais de que trata este artigo ficam diretamente subordinadas 
ao Tribunal em cuja jurisdição trabalhavam, a quem caberá reorganizá-las, propor a criação e 
extinção de cargos e o respectivo provimento.  
§ 2o. O Tribunal, ouvida caso a casa a Ordem dos Advogados do Brasil, decidirá entre manter  
como funcionário o atual titular de cada serventia, percebendo remuneração não inferior a  
dois terços da remuneração de juiz de primeira entrância, e a indenização do seu tempo de  
atividade, igual a um mês dessa remuneração por ano de serviço prestado.  
§ 3o. A oficialização importa na  
transferência imediata da gestão e ocupação ao Tribunal, que designará responsável pro tempore,  
concretizando, por força deste artigo, a desapropriação dos livros e demais bens  
necessários ou úteis mediante indenização razoável do custo de produção, vedada a inclusão no 
preço de componente relativo ao conteúdo ou valor próprio do registro feito e à raridade histórica  
dos objetos.  
§ 4o. Com ressalva da ocupação, as medidas de que tratam os parágrafos anteriores não implicam  
desapropriação de bem imóvel, a qual, se julgada conveniente pelo Tribunal, terá que processar-se  
pela força ordinária prevista nesta Constituição. 
Justificativa: 
O cartorialismo brasileiro remonta aos tempos em que o Rei de Portugal mandava entregar os 
cartórios mediante arrematação em praça, aquele que melhor lance oferecesse. O Imperador 
suspendeu as arrematações e passou a concedê-los de maneira arbitrária e garantindo sempre o 
direito de herança, independentemente do mérito e do interesse público. Pela Emenda Constitucional 
N° 7, de 1977, pôs-se um ponto final nesse velhíssimo regime de privilégio, talvez o único grande 
privilégio pré-republicano existente em nosso país, instituindo-se enfim a oficialização dos cartórios 
(art. 206 da CF). Mas, como a Emenda 7 fez certas ressalvas e restrições, deixando para a lei 
complementar a consumação da oficialização dos cartórios, os interessados tiveram tempo de reagir 
em defesa do privilégio, surgindo a Emenda 22, de 1982, que reintroduz a possibilidade de 
transmissão do cartório ao substituto do titular, geralmente seu filho, perdura, em todo caso, a 
oficialização.  
O projeto da subcomissão ofende, assim, a uma conquista constitucional que já tem dez anos a 
recomendá-la. Toda sua redação, quando bem examinada, palavra por palavra, mostra às claras o 
caráter protelatório da emenda. Protelatório e até arrogante, pois afirma a natureza privada de um 
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serviço que é evidentemente de natureza pública (art. 13); e diz que “serão estatizados” órgãos que a 
Constituição já oficializou. 
Ademais, não se pode assegurar a justiça relativamente gratuita, a que se refere outro dispositivo do 
projeto, se os cartórios poderão cobrar para si mesmos.  
Daí a razão de a presente proposta reunir Disposições Transitórias que prescindem de legislação 
complementar. Ninguém deseja, evidentemente, prejudicar os interesses legítimos dos cartórios; 
pretende-se que seus imóveis sejam respeitados, seu tempo de serviço e justa remuneração 
adequadamente contemplados. Mas não se deve deixar que interesses particulares prevaleçam 
sobre o interesse público. O que importa à justiça são essencialmente os livros, os registros, os 
processos, a riqueza imobiliária não tem interesse, mais se houver conveniência, terá a 
desapropriação que obedecer às garantias ordinárias, pagando o justo preço dos imóveis aos 
titulares.  
Parecer:   
   A matéria está prejudicada pela falta de indicação objetiva do dispositivo que deve ser modificado. 
Pela prejudicialidade 
 
 
   EMENDA:00351 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   ADOLFO OLIVEIRA (PL/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 124 do Substitutivo, a seguinte redação:  
Art. 124. - Serão estatizadas as serventias do foro judicial, assim definidas por lei,  
respeitados os direitos de seus atuais titulares. 
Justificativa: 
Propomos seja mantido o critério consagrado na Subcomissão competente.  
Estatizadas as serventias do foro judicial, abre-se ao Estado a oportunidade de comprovar a 
eficiência, presteza e modernização de tais serviços.  
Parecer:   
   Contrário. O anteprojeto dá tratamento adequado à matéria. 
 
 
   EMENDA:00352 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   ADOLFO OLIVEIRA (PL/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 125 do Substitutivo, a seguinte redação:  
Art. 125. - É assegurado aos substitutos de notários, registradores e de serventias do foro  
judicial, na vacância, o direito de acesso a titulares, desde que legalmente investidos nas  
funções à data da promulgação desta Constituição. 
Justificativa: 
Cuida-se de reconhecer uma expectativa cultivada ao longo de muitos anos de trabalho, aos atuais 
substitutos.  
Limita-se o exercício do direito instituído, para que não perdurem dúvidas e não se alimentem justos 
receios de eventuais distorções futuras.  
Parecer:   
   Contrário. O anteprojeto dá tratamento correto à questão. 
 
 
   EMENDA:00353 REJEITADA 
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Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   ADOLFO OLIVEIRA (PL/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 71 do Substitutivo, a seguinte redação:  
Art. 71. - Os serviços notariais e registrais são exercidos em caráter privado, por delegação do  
Poder Público. Lei Complementar regulará suas atividades, disciplinará a responsabilidade civil  
e criminal dos notários, registradores e seus prepostos, por erros ou excessos cometidos, e  
definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário.  
§ 1o. - O ingresso na atividade notarial e registral dependerá obrigatoriamente de concurso  
público de provas e títulos.  
§ 2o. - Lei Federal disporá sobre o valor dos emolumentos relativos aos atos praticados pelos  
serviços notários e registrais. 
Justificativa: 
Durante os debates na Subcomissão competente tornou-se clara e insofismável a inconveniência da 
estatização dos serviços notariais e registrais.  
Quem iria pagar o altíssimo preço de indenizações, quem iria custear a manutenção de milhares de 
serventias” burocráticas, ineficientes e vulneráveis à corrupção? 
O que hoje não custa um centavo aos cofres públicos, para eles ainda contribuindo de forma 
substancial, teria de ser pago por milhões de brasileiros trabalhadores, que jamais utilizariam tais 
serviços, por não exercerem atividades negociais.  
Parecer:   
   A emenda contraria a índole do substitutivo.  
Rejeitada. 
 
 
   EMENDA:00370 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   LUIZ VIANA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Emenda ao "Parecer e Substitutivo", do Senhor Relator da Comissão da Organização dos Poderes 
e Sistemas de Governo.  
1) Passa o Art. 124 do Substitutivo a ter a seguinte redação:  
"Art. 124. São estatizadas as serventias do foro Judicial, assim definidas por lei,  
respeitados os direitos e garantias de seus atuais titulares.  
Parágrafo único - Os servidores estatutários das serventias estatizadas serão organizados em  
carreira, assegurados níveis de remuneração com diferença não excedente de dez por cento entre  
eles, que serão iguais em todo o território nacional.  
2) Passa o Art. 125 do Substitutivo a ter a seguinte redação:  
"Art. 125. Os servidores notariais e registrais, em todo o território nacional, serão  
exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público, com fiscalização do Poder  
Judiciário e remunerados por meio de emolumentos.  
§ 1o. - A lei disporá sobre emolumentos dos serviços notariais e registrais, definirá suas  
atividades e disciplinará a responsabilidade civil e criminal de seus titulares, por erro ou excessos  
cometidos.  
§ 2o. - É assegurado ao substitutivo, na vacância, o direito ao acesso ao cargo de titular,  
desde que legalmente investido na função. 
Justificativa: 
Trata-se de matéria que foi amplamente discutida e aprovada na SUBCOMISSÃO DO PODER 
JUDICIÁRIO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO, onde foram consideradas as razões da inconveniência da 
estatização das serventias que prestam serviços diretamente ao público, sem interferência dos 
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magistrados e sem a dependência de verbas orçamentárias, que muito prejudica o suprimento de 
recursos humanos e de materiais em geral.  
Continuando atreladas tais atividades exclusivamente ao Judiciário, nenhum progresso poderá ser 
alcançado com a rapidez que já se reclama, como todos sabem através de noticiários diários, na 
imprensa escrita, falada e televisionada, acha-se defasado e desaparelhado, por isso sempre com 
grande atraso no desempenho de suas funções específicas. E as funções notariais e registrais, não 
são específicas do Judiciário, mas deverão continuar sob o comando da competência supletiva do 
Estado.  
Em termos orçamentários, a proposição não envolve qualquer mudança, posto que não cria despesa 
alguma com a sua aprovação.  
Pretende-se, com a proposição que trata da nomeação dos Substitutos ao cargo de Titular, criar uma 
regra que atenda aos princípios fundamentais da Justiça e da equidade, segundo o ditame da letra do 
art. 153, § 1°, da Constituição, de que todos são iguais perante a Lei, sem qualquer distinção, 
apoiando-se, também, no Direito Comparado que oferece numerosos exemplos de regras jurídicas 
semelhantes à proposta, como, as da Argentina e da França, preceito esse já reconhecido pela 
Emenda Constitucional n° 22, de 29-06/82.  
Os Substitutos são egressos do Quadro de Escreventes Juramentados de Serventia e que já 
prestaram concurso público na forma do art. 97, § 1°, da Constituição Federal em vigor. A nomeação 
do Substituto na forma estabelecida pela proposição obedece a um critério existente na Magistratura 
e no Ministério Público. A primeira investidura, tanto para a carreira de Magistrado como para os 
promotores de Justiça, se dá por concurso público de, respectivamente, Juiz Substituto e Promotor 
Substitutivo, com ascendência na carreira, através da prova de mérito e tempo de serviço, como é de 
Justiça. Nunca se ouviu falar em concurso para Juiz Titular, Desembargador, ou mesmo Ministro de 
Superiores Tribunais.  
Ademais, é de bom alvitre esclarecer que os Substitutos, prestam longos anos de dedicado trabalho à 
causa da Fé Pública, adquirindo experiência pelo exercício paralelo da Função de Titular.  
Por outro lado, sabe-se que os concursos públicos são sempre demorados e acarretam grandes 
despesas no Erário.  
Vê-se que é de JUSTIÇA e de conveniência financeira para o Estado, a nomeação do Substituto para 
a titularidade, além de meritória recompensa em final de carreira. 
Parecer:   
   Contrário. O anteprojeto dá tratamento adequado à questão. 
 
   
   EMENDA:00391 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Seja incluída a seguinte norma, ao Substitutivo do Senhor Relator, onde couber:  
"Fica assegurada aos substitutivos das serventias extrajudiciais e de foro judicial, na  
vacância, a efetivação no cargo de titular, desde que investidos na forma da lei, contem ou venham a  
contar cinco anos de exercício, na data da promulgação desta Constituição". 
Justificativa: 
Trata-se de reconhecer os direitos daqueles que vêm exercendo a substituição, nas serventias e que 
pleiteiam o direito à condução do cargo de titular.  
Essa matéria já foi objeto de Emenda Constitucional, n° 22, de 1982. Data vênia, impõe-se agora 
apenas reconhecer o direito daqueles que no prazo concedido por aquela emenda, ainda tinham 
cinco anos de substituição.  
Parecer:   
   A matéria da efetivação deve ser tratada a nível da lei que regulamentar a matéria, mormente 
quando o Substitutivo dá novo tratamento ao tema. Pela rejeição. 
 
 
   EMENDA:00581 REJEITADA 
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Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   TITO COSTA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda ao Substitutivo do Sr. Relator, Deputado Constituinte Egídio Ferreira Lima.  
Propõe-se a eliminação pura e simples dos arts. 124 (e seus parágrafos) e 125 e seu  
parágrafo único do substitutivo.  
Será desastroso entregar ao Estado o serviço notarial e registral. Sabe-se, e não é segredo,  
como são precários, de um modo geral (salvo as raras exceções de praxe), os serviços prestados  
pelo Estado. Por isso, tais serviços devem continuar como estão, sem a nefasta estatização  
pretendida. 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
   Contrário. O anteprojeto trata a questão de forma correta. 
 
 
   EMENDA:00664 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   OSVALDO MACEDO (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 71 do Substitutivo do Sr. Relator nova redação, nos seguintes termos:  
"Art. 71 - As serventias de justiça são prestadas pelo Estado.  
As serventias extrajudiciais serão criadas e regulamentadas por lei estadual".  
Ao mesmo tempo, suprima-se o art. 125 das Disposições Transitórias relativas ao Judiciário. 
Justificativa: 
Alguns Estados oficializaram, outros não, as serventias extrajudiciais.  
A competência para organizar esses serviços é dos Estados.  
Assim, nada mais justo do que deixar a critério do Constituinte estadual, que exercerá essa atividade 
no próximo ano, a deliberação sobre essa matéria.  
Que com isso se faça uma homenagem à Federação.  
Parecer:   
   Creio que a matéria, para não sofrer discrepâncias, tem de ser regulada a nível federal. Pela 
rejeição. 
 
 
   EMENDA:00694 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   RAUL FERRAZ (PMDB/BA) 
Texto:   
   Dê-se ao parágrafo único do artigo 71 do anteprojeto, a seguinte redação:  
Parágrafo único - Os servidores das serventias de justiça serão organizados em  
carreira, assegurando-lhes a lei remuneração igual em todo o território nacional. 
Justificativa: 
Dentro de um mesmo serviço de âmbito nacional como é a justiça não podem permanecer as 
disparidades hoje existentes entre servidores semelhantes da justiça que deve ser uma só.  
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Parecer:   
   Esta é matéria mais de natureza regimental.  
Rejeitada. 
 
   
   EMENDA:00766 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   - incluir no artigo 71 do anteprojeto do Relator da Comissão o seguinte parágrafo:  
§ 2o. - É assegurado ao escrevente substituto, na vacância o direito de acesso ao  
cargo de titular, desde que legalmente investido na função. 
Justificativa: 
O dispositivo visa proteger os serventuários da justiça, especialmente os escreventes nomeados que 
não dispõe de plano de carreira e de nenhuma outra garantia quanto ao cargo e a função. De outro 
lado, como substituem normalmente o titular, são as pessoas mais capacitadas para substituí-los no 
caso de vacância. Tenho em meu poder moção subscrita por mais de onze mil cidadãos do Estado 
de Santa Catarina que propõe o presente dispositivo, e que apresentarei, no momento oportuno, em 
plenário. Finalmente, o dispositivo constava do § 2° do artigo 13 do anteprojeto aprovado pela 
subcomissão do Poder Judiciário e Ministério Público.  
Parecer:   
   Não creio que se deva descer, em texto constitucional, a esse nível de regulamentação. Pela 
rejeição. 
 
 
   EMENDA:00825 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   IVO MAINARDI (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 124 e § 1o. Substitutivo a redação abaixo bem como acrescente-se um parágrafo  
3o. com a seguinte redação:  
Art. 124 - Serão estatizadas as serventias do Foro Judicial, assim definidas por lei,  
ressalvados os direitos e garantias de seus atuais titulares.  
§ 1o. - Lei Complementar, de iniciativa do Presidente da República, disporá sobre normas  
gerais a serem observadas pelos Estados, Distrito Federal e Territórios na oficialização dessas  
serventias, inclusive no que tange ao aproveitamento do pessoal que nelas prestam  
serviços, atualmente.  
§ 2o. - ....................................  
§ 3o. - Os servidores das serventias de Justiça serão organizados em carreira, nos termos  
da Lei dos Estados, Distrito Federal e Territórios. 
Justificativa: 
Na fase de transição entre o sistema não estatizado e o estatizado, a continuidade de prestação dos 
serviços no Judiciário, exige que se adotem as alterações ora propostas. Igualmente necessário que 
a implantação da estatização se dê sobre uma estrutura funcional concreta, com os funcionários 
readaptados e reenquadrados em carreira funcional uniforme, observadas as peculiaridades de cada 
unidade da Federação. A medida de proposição da carreira preenche lacuna existente em várias 
tentativas de estatização empreendidas isoladamente em vários Estados.  
Parecer:   
   Contrário. O anteprojeto dá tratamento adequado à questão. 
 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 28  

 

 
   EMENDA:00960 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   FERNANDO VELASCO (PMDB/PA) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Substitutivo da Comissão de Organização dos Poderes e Sistema de Governo.  
Substituir o artigo 124 e seu parágrafo único, assim como o artigo 125 e seu parágrafo  
único pelos seus seguintes preceitos das disposições transitórias:  
Art. 124 - São oficializadas, a partir da data da promulgação desta Constituição, passando a  
condição de repartições públicas, mediante remuneração de seus servidores exclusivamente  
pelos cofres públicos, as serventias judiciais, bem como os tabelionatos, os ofícios de registros  
civil de pessoas naturais, pessoas jurídicas, títulos e documentos, registro de imóveis e os  
ofícios de protesto de títulos.  
§ 1o. - As serventias judiciais e extrajudiciais de que trata este artigo ficam  
diretamente subordinadas ao tribunal em cuja jurisdição trabalhavam, a quem caberá reorganizá-las, 
propor a criação e extinção de cargos e o respectivo provimento.  
§ 2o. - O Tribunal, ouvirá caso a caso à Ordem dos Advogados do Brasil, decidirá entre  
manter como funcionário o atual titular de cada serventia, percebendo remuneração não inferior a  
dois terços da remuneração de juiz de primeira entrância, e a indenização do seu tempo de  
atividade, igual a um mês dessa remuneração por ano de serviço prestado.  
§ 3o. - A oficialização importa na transferência imediata da gestão e ocupação ao  
tribunal, que designará responsável "pro tempore", concretizando por força deste artigo, a  
desapropriação dos livros e demais bens necessários ou úteis mediante indenização razoável  
do custo de produção, vedada a inclusão no preço de competentes relativos ao conteúdo ou valor  
próprio do registro feito e à raridade histórica dos objetos.  
§ 4o. - Com ressalva da ocupação, as medidas de que tratam os parágrafos anteriores não  
implicam desapropriação de bem imóvel, a qual, se julgada conveniente pelo tribunal, terá que  
processar-se pela forma ordinária prevista nesta Constituição. 
Justificativa: 
O cartorialismo brasileiro remonta aos tempos em que o Rei de Portugal mandava entregar os 
cartórios mediante arrematação em praça, aquele que melhor lance oferecesse. O Imperador 
suspendeu as arrematações e passou a concedê-los de maneira arbitrária e garantindo sempre o 
direito de herança, independentemente do mérito e do interesse público. Pela Emenda Constitucional 
N° 7, de 1977, pôs-se um ponto final nesse velhíssimo regime de privilégio, talvez o único grande 
privilégio pré-republicano existente em nosso país, instituindo-se enfim a oficialização dos cartórios 
(art. 206 da CF). Mas, como a Emenda 7 fez certas ressalvas e restrições, deixando para a lei 
complementar a consumação da oficialização dos cartórios, os interessados tiveram tempo de reagir 
em defesa do privilégio, surgindo a Emenda 22, de 1982, que reintroduz a possibilidade de 
transmissão do cartório ao substituto do titular, geralmente seu filho, perdura, em todo caso, a 
oficialização.  
Ademais, não se pode assegurar a justiça relativamente gratuita, a que se refere outro dispositivo do 
projeto, se os cartórios poderão cobrar para si mesmos. 
É o sério receio de que comprimento da Constituição seja procrastinado, que nos leva a oferecer 
disposições transitórias que prescindam de legislação complementar. Ninguém deseja, 
evidentemente, prejudicar os interesses legítimos dos atuais cartorários; pretende-se que seus 
imóveis sejam respeitados, seu tempo de serviço e justa remuneração adequadamente 
contemplados. Mas não se deve deixar que interesses particulares prevaleçam sobre o interesse 
público. O que importa à justiça são essencialmente os livros, os registros, os processos, a riqueza 
imobiliária não tem interesse, mas se houver conveniência, terá a desapropriação que obedecer às 
garantias ordinárias, pagando-se o justo preço dos imóveis aos titulares.  
Parecer:   
   Contrário. O anteprojeto trata de forma correta a questão. 
 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 29  

 

   
   EMENDA:00967 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JOFRAN FREJAT (PFL/DF) 
Texto:   
   Dá nova redação ao art. 124 e seus parágrafos:  
Art. 124 - Ficam oficializadas as serventias do foro judicial e as extrajudiciais, passando  
seus titulares e serventuários a serem remunerados exclusivamente pelos cofres públicos, ressalvada 
a situação dos atuais titulares nomeados em caráter efetivo. 
Justificativa: 
O texto atual do art. 124 é um retrocesso ao que está na carta vigente, artigos 206, 207 e 208, com a 
nova redação dada por Emenda Constitucional.  
As serventias extrajudiciais, isto é, os Cartórios de Notas, de Registro Público, etc, que são os de 
maiores receitas, ficaram fora da oficialização.  
Juízes, Serventuários e a população brasileira aguardam ansiosamente, a oficialização dos Cartórios. 
Mantê-los privatizados é prolongar a existência de odiosos privilégios medievais.  
Convém ressaltar que nossa proposta resguarda o direito dos atuais titulares.  
Parecer:   
   A emenda resguarda direitos dos atuais titulares de serventias, no que se distancia do Substitutivo. 
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:00991 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   PAULO DELGADO (PT/MG) 
Texto:   
   Substituir o art. 124 do "Parecer e Substitutivo" do Relator da "Comissão da  
Organização dos Poderes e Sistemas de Governo", pelo seguinte:  
Art. Fica instituído o Serviço Federal de registros Públicos e Notariado, que além das  
atuais atividades, incluirá o registro das sociedades mercantis.  
Parágrafo único - O Serviço Federal de Registro Público e Notariado passa a ser vinculado  
ao Ministério da Justiça. Cabe ao Congresso Nacional a iniciativa da elaboração da Lei Orgânica.  
Art. o cargo de titular das repartições de registro público denominar-se-á diretor de registro público e, 
aquelas de Diretoria de registros Públicos, coordenadas por Delegacias Regionais. Os  
atuais técnicos judiciários passarão a denominar-se técnicos de registros públicos e os auxiliares  
judiciários de assistentes de registros públicos.  
Parágrafo primeiro - o cargo de diretor de registros públicos será comissionado, ressalvado  
aos atuais titulares o direito de optarem pela remuneração legal ou pela aposentadoria. Será  
provido por meio de ascensão funcional dos técnicos de registros públicos, mediante provas de  
conhecimentos e de títulos.  
Parágrafo segundo - os assistentes de registros públicos terão direito a prover 1/3 (um  
terço) dos cargos de técnicos de registros públicos, por meio de ascensão funcional. O  
restante das vagas será provido por meio de concurso público entre bacharéis em direito.  
Parágrafo terceiro - o diretor substitutivo será o técnico de registro público mais antigo na  
Diretoria. 
Justificativa: 
1. O Serviço Federal de Registros Públicos e Notariado deverá ser vinculado ao Ministério da Justiça, 
por se tratar de atividade típica da Administração. Como seu próprio nome está a indicar, os cartórios 
“extrajudiciais” são realmente órgãos estranhos ao Poder Judiciário. Sua atividade está muito mais 
ligada à execução do que à jurisdição.  
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2. Não é possível à digna Assembleia Nacional Constituinte acatar a ambição das escrivarias, uma 
vez que beneficia apenas uma pequena facção da sociedade.  
3. A arrecadação das serventias é mais do que suficiente para manter um serviço confiável, de boa 
qualidade, interligado, em todo o País, por sistemas de computação, aperfeiçoamento técnico do 
pessoal e a manutenção de instalações adequadas para atender ao usuário e condição de trabalho 
aos servidores.  
4. É fundamental que a atividade de registro público seja estatizada e englobe o registro do comércio. 
Trata-se de atividade da mesma natureza, não havendo razão alguma para ficar isolado. Também é 
necessário que o notariado passe a fazer parte do mesmo grupo de serviços. Isto é importante tendo 
em vista que há pelo Brasil inteiro inúmeros cartorários que praticam as atividades de registros e 
notas. Sua divisão criaria um esfacelamento do serviço, dos arquivos e perderia importante mão-de-
obra já treinada. Mas o pior é para o público que, já acostumado com este sistema, haveria que se 
adaptar a um novo procedimento, com evidentes prejuízos para o usuário.  
Parecer:   
   Contrário. O anteprojeto dá tratamento adequado à questão. 
 
   
   EMENDA:01089 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   IVO CERSÓSIMO (PMDB/MS) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
O artigo 125 do substitutivo passa a ter a seguinte redação  
"Artigo 125 - Lei complementar disciplinará a função notarial juntamente com o tabelionato  
respeitada a sua organização própria.  
§ 1o. - O acesso ao cargo de notarial público se dará através de concurso público e de prova e  
título por bacharel em direito.  
§ 2o. - Os serviços notariais serão exercidos em caráter privado por delegação do Poder Público,  
fiscalizados pelo Poder Judiciário e remunerado por meio de emolumentos.  
§ 3o. - Fica assegurado aos atuais Tabeliões nomeados em caráter vitalício ou efetivo a  
permanência nos seus respectivos ofícios. 
Justificativa: 
Apesar de sermos também contrários à estatização do notariado, o artigo 125 e parágrafo do 
respeitado relatório propõe a pulverização da função notarial, uma vez que permite, a quantos 
queiram, o seu exercício.  
O grande número de notários que iria existir, se aprovado o artigo 125, traria, como consequência, a 
impossibilidade de sua fiscalização pelo Poder Judiciário.  
Outra preocupação que referido dispositivo traria seria a possibilidade de, em razão de pouco serviço, 
gerar corrupção e mau entendimento, descaracterizando o exercício da função notarial que é, entre 
outras atividades, o de conselheiro imparcial das partes.  
O que propomos é que Lei Complementar venha a institucionalizar o notariado que até hoje carece 
de uma Lei Orgânica, ainda que o mesmo seja exercido por técnicos altamente capacitados para tão 
relevante função social.  
Referindo-nos a Lei Complementar que disciplinará a função notarial, esperamos que em seu bojo 
contenha limitação do número de notários, estritamente de acordo com as necessidades públicas em 
cada jurisdição ou distrito. Por sua vez, seja mantida a configuração tradicional do notário como 
Conselheiro, perito e redator de direito; receptor e interprete da vontade das partes, redator dos atos 
e contratos que deva lavrar e portador de Fé dos fatos e declarações que se passem ou se façam em 
sua presença.  
Parecer:   
   Contrário. O anteprojeto dá tratamento adequado à questão. 
 
 

___________________________________________________________________ 
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FASES J e K 

   
   EMENDA:00467 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda aditiva para adequação do texto do Anteprojeto dispositivo emendado: § 2o. do  
art. 203  
Inclua-se no § 2o. do art. 203 do Anteprojeto o seguinte:  
Art. 203 ....................................  
§ 1o. ......................................  
§ 2o. ..., e a titularidade quando vaga será preenchida pelo acesso do escrevente que estiver  
no exercício da função de substituto há mais de 5 (cinco) anos. 
Justificativa: 
Pretende-se com a proposição, acrescentar ao texto do Anteprojeto, o direito já existente na atual 
Constituição (art. 208, Emenda Constitucional n° 22 de 20/06/82) aprovado no trabalho desta 
Constituinte na Comissão do Poder Judiciário e, inexplicavelmente, suprimido na Comissão Temática.  
O princípio geral de Direito, de que todos são iguais perante a Lei, bem como os de isonomia e 
equidade emparam juridicamente esta pretensão.  
O ingresso na atividade notarial e registral por concurso público, igual aos escreventes juramentados, 
aos membros do Ministério Público, aos Delegados de Polícia, aos Magistrados, etc., para quais se 
exige o concurso público, na primeira investidura, têm o direito de ascendência na carreira.  
Como exemplo podemos citar o Juiz Substituto ascendente a Juiz Titular, e, progressivamente a Juiz 
de Alçada, Desembargador e Ministro de Tribunais Superiores, o Promotor Substituto a Promotor e a 
Procurador, os advogados e os membros do Ministério Público, têm assegurado o direito de 
ocuparem o cargo de Desembargador. Todos os brasileiros têm direito de acesso ao mais alto cargo 
de sua carreira, quer por antiguidade, quer por merecimento.  
E neste momento em que o clamor geral impõe uma Carta Constitucional alicerçada na igualdade de 
direitos, nada mais justo que se instituir o direito de fazer carreira para os escreventes da Justiça.  
 
   
   EMENDA:00706 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO HERRMANN NETO (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emenda - Artigo 203  
Inclua-se o § 4o:  
§ 4º - "Fica assegurada o direito ao cargo de titular, ao escrevente que conta na vacância, 25  
(vinte e cinco) anos no exercício desta função ou 5 (cinco) anos na de substituto, em serventia da  
mesma natureza." 
Justificativa: 
Cuida-se de reconhecer uma expectativa cultivada ao longo de muitos anos de trabalho aos 
substitutos.  
Limita-se ao exercício do direito instituído aos escreventes com mais de 25 anos de serviços e aos 
substitutos com 5 anos de exercício para que não perdurem dúvidas e não se alimentem justos 
receios de eventuais distorções futuras.  
Pretende-se, com a proposição que trata da nomeação dos substitutos ao cargo de titular, criar uma 
regra que atenda aos princípios fundamentais da Justiça e da equidade, segundo o ditame da letra do 
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artigo 153, § 1°, da Constituição, de que todos são iguais perante a lei, sem qualquer distinção, 
apoiando-se também no Direito Comparado que oferece numerosos exemplos de regras jurídicas 
semelhantes à proposta, como as da Argentina e da França, preceito esse já reconhecido pela 
Emenda Constitucional n° 22 de 29/6/82. 
Os substitutivos são egressos do Quadro de Escreventes Juramentados ou inabilitados de Serventia 
e que já prestaram concurso público na forma do Artigo 97, § 1° da Constituição Federal em vigor.  
A nomeação do substituto na forma estabelecida pela proposição obedece a um critério existente na 
Magistratura e no Ministério Público. A primeira investidura tanto para a carreira de Magistrado como 
para os Promotores Públicos ou de Justiça, se dá por concurso público, de respectivamente, Juiz 
Substituto e Promotor Substituto, com ascendência na carreira, através da prova de mérito e tempo 
de serviço, como é da Justiça 2 (dois) anos.  
Ademais, é de bom alvitre esclarecer que os Substitutos prestam longos anos de dedicado trabalho á 
causa de fé pública, adquirindo experiências pelo exercício paralelo da função de titular.  
Por outro lado, sabe-se que os concursos públicos são sempre demorados e acarretam grandes 
despesas ao Erário.  
Vê-se que é de Justiça e de conveniência financeira para o Estado a nomeação do Substituto para a 
titularidade, além de meritória recompensa em final de carreira.  
 
   
   EMENDA:01720 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CID CARVALHO (PMDB/MA) 
Texto:   
   Passa o art. 203, a ter a seguinte redação:  
"Art. 203 - Os serviços notariais e registrais são exercidos em caráter privado, por  
delegação e fiscalização do Poder Público.  
§ 1o. - Lei Complementar regulará sua atividade disciplinará a responsabilidade civil e  
criminal dos notários, registradores e seus prepostas, por erros ou excessos cometidos, e  
definirá a fiscalização de seus atos."  
§ 2o. - O ingresso na atividade notarial e registral dependerá, obrigatoriamente, de concurso  
público de provas e título.  
§ 3o. - Lei Federal disporá sobre o valor dos emolumentos relativos aos atos praticados pelos  
serviços notariais e registais. 
Justificativa: 
A presente proposição tem por objetivo principal tornar mais simplificado e coerente o “caput” do 
artigo e seu parágrafo primeiro.  
Com efeito, o que é racional e muito mais lógico, é que o Poder Público que conceder a delegação da 
função, deve ser o mesmo da fiscalização, a fim de evitar futuras complicações quando da 
elaboração da Lei Complementar prevista, além de tornar mais técnico o trabalho da Constituinte, 
principalmente sob o ponto de vista jurídico.  
 
   
   EMENDA:01921 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO PEROSA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda aditiva  
Dispositivo emendado: Art. 203.  
Inclua-se no art. 203 do anteprojeto, o seguinte parágrafo, renumerando-se os demais:  
Art. 203. ..................................  
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§ 1o. ......................................  
§ 2o. ................, salvo aos substitutos que contém mais de cinco anos nessa função ou pelo  
menos quinze anos de serviço à data da instalação da Constituinte, o acesso ao cargo de titular, na  
vacância, no respectivo ofício.  
§ 3o. ...................................... 
Justificativa: 
O Substituto – denominado Oficial Maior em alguns Estados – é servidor de carreira regularmente 
concursado, consoante prescreve o art. 97, § 1°, da Constituição vigente. É figura imprescindível no 
exercício da serventia, remontando sua criação ao Decreto n° 6.986, de 25 de fevereiro de 1935 (art. 
15). Pratica, simultaneamente com o titular, todos os atos a este cometidos. Conquista essa posição 
após muitos anos de serviço prestado à justiça.  
A presente Emenda objetiva evitar uma injustiça, que aos Substitutos nomeados e em exercício há 
mais de cinco anos quando da instalação da Constituinte, a esses antigos servidores, que ao lado 
dos titulares desses cartórios vêm assumindo iguais responsabilidades seja cerceador o direito de 
acesso, na vacância. Seria uma restrição injustificável numa carreira, aos que nela militam há anos e 
que têm a justa expectativa de galgar seu derradeiro posto.  
Não se pretende beneficiar quem recentemente tenha sido designado para essa função de Substituto. 
A Emenda faz expressa ressalva, somente alcançando os que já exerciam tal atividade, há mais de 
cinco anos, muito antes portanto, da instalação da Constituinte.  
E que a esse tempo já tenha pelo menos quinze anos de serviço.  
 
   
   EMENDA:01922 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO PEROSA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda aditiva  
Dispositivo emendado: parágrafo 2o., do art. 203.  
Inclua-se no parágrafo 2o., do art. 203 do anteprojeto, o seguinte:  
Art. 203. ..................................  
§ 1o. ......................................  
§ 2o. ................., sendo que lei federal regulamentará o acesso e promoção na atividade.  
§ 3o. ...................................... 
Justificativa: 
Ante a criação das atividades notarial e registral, impõe-se a edição de uma lei federal, que 
regulamentará a forma de condução das citadas atividades.  
Isto é imprescindível, para dar foro de legitimidade às agora criadas atividades notarial e registral.  
 
   
   EMENDA:01923 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO PEROSA (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: § 2o., do artigo 203.  
Inclua-se no § 2o. do artigo 203 do anteprojeto, o seguinte:  
Art. 203 - .............  
§ 1o. ..............  
§ 2o. ............., sendo que lei federal regulamentará a remoção e promoção na atividade,  
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vedada qualquer nomeação efetiva, no cargo de titular, até edição da lei.  
§ 3o. -............ 
Justificativa: 
Sendo as atividades notarial e registral tão importantes é necessário que uma lei federal seja editada, 
abordando a forma que permita a regular atuação destas atividades em todo o território nacional.  
Para não se praticar injustiças neste interregno, nada mais certo que deixa a situação atual até 
edição da lei em referência.  
 
   EMENDA:02086 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ORLANDO PACHECO (PFL/SC) 
Texto:   
   Insira-se no Capítulo Disposições Gerais e Transitórias da Comissão de Sistematização o que  
se segue:  
Fica assegurada aos substitutivos das serventias extrajudiciais, na vacância, a efetivação, no cargo 
de titular, desde que, investidos na forma da lei, contem até a data da promulgação desta 
Constituição mais de dois anos de investiduras na condição de substituto na mesma  
serventia." 
Justificativa: 
O objetivo da proposição é modificar o § 2° do Art. 13° do Anteprojeto da Subcomissão do Poder 
Judiciário, que não assegura o direito adquirido pelo art. 208, inserido pela emenda 22, da atual 
Constituição.  
Modifique-se a redação, substituindo a palavra “ACESSO”, pela palavra “EFETIVAÇÃO”, no referido 
parágrafo.  
 
 
   EMENDA:02151 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOFRAN FREJAT (PFL/DF) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 202 e parágrafo e 203 e parágrafos.  
O Art. 202 do anteprojeto, passa a ter a seguinte redação:  
Art. 202.  
Seu parágrafo único e o Art. 203 e parágrafos ficam prejudicados. 
Justificativa: 
O texto atual do art. 202 é um retrocesso ao que está na carta vigente, artigos 206, 207 e 208, com a 
nova redação dada por Emenda Constitucional.  
As serventias extrajudiciais, isto é, os Cartórios de Notas, de Registro Público, etc, que são os de 
maiores receitas, ficaram fora da oficialização.  
Juízes, Serventuários e a população brasileira aguardam ansiosamente, a oficialização dos Cartórios. 
Mantê-los privatizados é prolongar a existência de odiosos privilégios medievais.  
Convém ressaltar que nossa proposta resguarda o direito dos atuais titulares.  
 
   
   EMENDA:02524 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   MANOEL MOREIRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: artigo 203  
Inclua-se o seguinte texto no § 2o., e acrescente o § 4o.  
Art. 203 - ..................................  
§ 1o. - ....................................  
§ 2o. - ....................................., sendo que lei federal regulamentará as remoções e promoções nas  
atividades, vedada, até edição desta lei, qualquer nomeação efetiva no cargo de titular.  
§ 3o. - ....................................  
§ 4o. - Fica assegurada aos substitutos das serventias judiciais, das atividades notariais e  
registrais, e efetivação no cargo de titular, desde que contem 5 anos nessa condição, ou 10 anos  
nessas atividades, de efeito exercício, à data da instalação da Constituinte, e que na vacância  
estejam respondendo pelo expediente do respectivo ofício. 
Justificativa: 
Sendo as atividades notariais e registral tão importantes, é necessário que uma lei federal seja 
editada, abordando a forma que permita a regular atuação destas atividades em todo o território 
nacional.  
Para não se praticar injustiças neste interregno, nada mais certo que deixar a situação atual até 
edição da lei em referência, ressalvando a situação dos atuais substitutos.  
 
   
   EMENDA:02525 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MANOEL MOREIRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: artigo 203  
Inclua-se no art. 203 do anteprojeto, o parágrafo 4o.  
Art. 203 - ..................................  
§ 1o. - ....................................  
§ 2o. - ....................................  
§ 3o. - ....................................  
§ 4o. - Aos substitutos judiciais, notariais ou registrais é assegurada, na vacância do  
respectivo ofício, a efetivação no cargo de titular, desde que contem cinco anos de efetivo  
exercício na função ou que tenham vinte anos de atividade judicial, notarial ou registral à data  
da instalação da Constituinte. 
Justificativa: 
A adoção do dispositivo sugerido é imperiosa por uma questão de equidade e isonomia. Com efeito, 
com a promulgação da Emenda Constitucional n° 22/82, o artigo 208 da Constituição Federal veio 
fazer justiça e milhares de servidores que, exercendo suas atividades concomitantemente com os 
seus titulares, vinham de ser frequentemente relegados por injunções políticas, deixando-as a 
descoberto das responsabilidades administrativas, civis e criminais que ao longo de vários anos de 
labuta acresceram ao potencial de suas pessoais responsabilidades. Referindo dispositivo, tardio no 
nosso direito, nada mais fez, ainda que de maneira restritiva, repetir o que há muito ocorre nas 
legislações de países de melhor desenvolvimento jurídico nesta matéria. Confiram-se, a esmo, as 
legislações notariais argentinas e francesas, por exemplo. Isto posto, tendo em vista o caráter 
restritivo do disposto no citado artigo 208, vimos propor a presente emenda para que se faça justiça a 
milhares de outros funcionários que, como é sabido, ingressam no serviço mediante concurso público 
e tem, portanto, como já tiveram tantos outros, direito ao acesso na carreira.  
 
 
   EMENDA:02533 NÃO INFORMADO 
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Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRCIO BRAGA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Proposta de Emenda ao Projeto de  
Constituição, de Acordo com o Artigo 24 do Regimento Interno da Assembleia Nacional  
Constituinte.  
Emenda modificativa do art. 203, do anteprojeto de Constituição, da Comissão de  
Sistematização.  
Passa o Art. 203, a ter a seguinte redação:  
"Art. 203 - Os serviços notarias e registrais são exercidos em caráter privado, por delegação e  
fiscalização do Poder Público.  
§ 1o. - Lei Complementar regulará suas atividades disciplinará a responsabilidade civil e  
criminal dos notários, registradores e seus prepostos, bem como definirá a fiscalização de  
seus atos.  
§ 2o. - O ingresso na atividade notarial e registral dependerá, obrigatoriamente, de  
concursos públicos de provas e títulos.  
§ 3o. - Lei Federal disporá sobre o valor dos emolumentos relativos aos atos praticados pelos  
serviços notariais e registrais. 
Justificativa: 
A presente proposição tem por objetivo primordial tornar mais simples e coerente o “caput” do artigo e 
seu parágrafo primeiro.  
Assim, o racional e muito mais lógico é que o Poder Público que conceder a delegação da função, 
deve-se o mesmo a fiscalização, a fim de evitar futuras complicações de elaboração da Lei 
Complementar prevista, além de tornar mais técnico o trabalho da Constituinte, principalmente sob o 
ponto de visto jurídico.  
 
 
   EMENDA:02534 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRCIO BRAGA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Proposta de Emenda ao Projeto de Constituição, de acordo com o artigo 24, do  
Regimento Interno da Assembleia Nacional Constituinte  
Emenda Sobre: "Efetivação de Substitutivo no Cargo de Titular".  
Inclua-se onde couber:  
Art. .... Fica assegurada aos substitutos das serventias judiciais, bem como das atividades  
notarias e registrais, na vacância, a efetivação no cargo de titular, desde que em exercício na  
função há mais de dois anos. 
Justificativa: 
Pretende-se, com a proposição que trata da nomeação dos substitutos ao cargo de titular, criar uma 
regra que atenda aos princípios cardeais de justiça e de equidade, segundo o ditame da letra 
apoiando-se, também no Direito Comparado que oferece numerosos exemplos de princípios jurídicos 
semelhantes à proposta, como, os da Argentina e da França, preceito esse já reconhecido pela 
Emenda Constitucional n° 22, de 29 de Junho de 1982, que deu nova redação ao Artigo n° 208, da 
Carta Constitucional, efetivando os substitutos até Dezembro de 1893.  
Os substitutos são egressos do quadro de escreventes juramentos da Serventia, e que já prestaram 
concurso público na forma do art. 97, § 1°, da Constituição Federal em vigor. A nomeação do 
substituto na forma esta estabelecida pela proposição, obedece a um critério existente na 
Magistratura e no Magistério Público. A primeira investidura, tanto para a carreira de Magistrado 
como para o Promotor de Justiça, se dá por concurso público, respectivamente, Juiz Substituto, 
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Promotor Substituto, com ascendência na carreira, através da prova de mérito e tempo de serviço, 
como é de Justiça. Nunca se ouviu falar em concurso público para Juiz Titular, Promotor titular, 
Desembargador, ou mesmo Ministro de Superiores Tribunais.  
Acrescenta-se que o Provimento do cargo no concurso público de provas, favoreceria os candidatos 
mais jovens, habitualmente com mais tempo para estudos, em detrimento dos Servidores por longos 
anos em exercício no cargo e dotados de experiência esmerada na função substitutiva, e que por 
falta de tempo para preparar-se, adequadamente, para enfrentar as exigências intelectuais de um 
concurso, seriam, injustamente, impedidos de ascensão na carreira, justa aspiração de todos os 
seres humanos.  
Por outro lado, qualquer mudança na direção de serviço de utilização pública, traz danos aos 
usuários. A efetivação do Substituto, no cargo que já desempenha com comprovada proficiência, 
representa, ainda, a constância do expediente administrativo e aprimora cada vez mais o exercício 
profissional e o serviço prestado.  
Destaque-se, sobretudo, o princípio da isonomia e da equidade, vale dizer, o mesmo direito não pode 
ser negado a todos os brasileiros que exerçam a mesma função e que preencham os mesmos 
requisitos do titular, pois esses são os excelsos fundamentos da Justiça.  
Vê-se que é de Justiça e de conveniência pragmática para o Estado, a nomeação do Substituto para 
a titularidade, além de conferir justo merecimento ao Servidor em final de carreira.  
 
 
   EMENDA:02556 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HELIO ROSAS (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 203  
Inclua-se no Art. 203 do anteprojeto, o seguinte parágrafo, renumerando-se os demais:  
Art. 203 - ..................................  
§ 1o. - ....................................  
§ 2o. - Fica assegurado aos substitutos das serventias judiciais, das atividades notariais e  
registrais, na vacância, o acesso no cargo de titular, desde que contem 2 (dois) anos nessa  
condição.  
§ 3o. - ....................................  
§ 4o. - .................................... 
Justificativa: 
As responsabilidades do substituto se aproximem da dos titulares dos cartórios.  
Assim, nada mais justo, que premiá-los na vacância dos cartórios onde estejam exercendo esta 
função.  
Sendo, que geralmente tais substitutos estão em final de carreira.  
 
   
   EMENDA:02559 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SAMIR ACHÔA (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 203  
Inclua-se no Art. 203 do anteprojeto, o seguinte parágrafo, remunerando-se os demais:  
Art. 203 - ..................................  
§ 1o. - ....................................  
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§ 2o. - Fica assegurado aos substitutos das serventias judiciais, das atividades notariais e  
registrais, na vacância, o acesso no cargo de titular, desde que contem 5(cinco) anos nessa  
condição.  
§ 3o. - ....................................  
§ 4o. - .................................... 
Justificativa: 
Nas atividades sociais há sempre uma sequência a ser observada. Esta emenda só vem confirmar 
esta assertiva.  
 
   
   EMENDA:02813 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Modificativa: ao Art. 99:  
"Os Serviços Notariais e Registrais são exercidos pelo Poder Público, ou por delegação,  
conforme Lei Complementar que regulará atividades, disciplinará as responsabilidades, fiscalização,  
ingresso e emolumentos."  
Fica sem efeito os § 1o., 2o., 3o. 
Justificativa: 
É preciso que a Constituição não seja detalhista onde desnecessário.  
Basta o enunciado básico e a Lei Complementar estruturará e regulará a atividade do Poder Público 
ou delegada.  
 
 
   EMENDA:03555 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Título V, Capítulo IV, Seção I, Art. 203.  
Texto  
"Art. 203 - Os serviços notariais e registrais serão exercidos pelo Poder Público." 
Justificativa: 
A tendência histórica do direito brasileiro é a da oficialização dos serviços cartorários, o que, 
paulatinamente, vem sendo conseguido na esmagadora maioria dos Estados.  
Não há sentido em se alterar uma tal situação, mormente quando atendendo ao inegável interesse 
público.  
 
 
   EMENDA:04289 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MILTON LIMA (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Título X - Disposições Transitórias  
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Inclua-se, onde couber, nas "Disposições Transitórias;  
"Art. (...) Fica assegurada a efetivação dos Substitutos em exercício, no cargo de titular de  
Serventia Extrajudicial, em que tiver ocorrido a vacância, até a data da Promulgação da  
Constituição, desde que nomeados há mais de cinco anos, nessa condição, até aquela data, não se 
lhes aplicando o disposto no § 2o. do Art. 203" 
Justificativa: 
Trata-se de incorporar, às Disposições transitórias da Carta Magna, norma inspirada em lídimos 
princípios de justiça e equidade, já sedimentados em diversos diplomas legais de competência 
estadual. É que a urgência do § 2 do Art. 203, deve ser abrandada em relação à categoria dos 
esforçados Servidores objetivo da Emenda.  
 
 
   EMENDA:05151 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NION ALBERNAZ (PMDB/GO) 
Texto:   
   O Deputado Constituinte que esta subscreve propõe que se dê ao art. 203 e seu § 2o., mantidos  
os §§ 1o. e 3o., a seguinte redação:  
Art. 203 - Os serviços notarias e registrais são exercidos em caráter privado, por concessão  
temporária do poder público.  
§ 1o. ......................................  
§ 2o. - O ingresso na atividade notarial e registral dependerá, obrigatoriamente, de apuração  
da idoneidade moral do candidato e de sua aprovação em concurso público de provas e títulos.  
§ 3o. ...................................... 
Justificativa: 
Cogita-se de serviços públicos, que particulares podem executar mediante concessão. Não se trata, 
pois, de simples delegação, que haveria de originar de uma autoridade, capacitando para a 
realização de um ato outro servidor público.  
Por outro lado, trata-se genericamente de um contrato, que deve ter prazo de eficácia.  
No § 2° exige-se a apuração da idoneidade moral do candidato, não se contentando com a só 
capacitação intelectual demonstrada no concurso.  
Dada a natureza dos serviços, o primeiro requisito parece assumir a mesma relevância que tem o 
segundo.  
 
 
   EMENDA:05189 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao Art. 203, do anteprojeto de constituição a seguinte redação:  
"Art. 203 - Os serviços notariais e registrais serão exercidos pelo Poder Público. 
Justificativa: 
Na atual conjuntura, torna-se inviável que os Cartórios continuem em mãos do setor privado, quando 
é dever do Estado manter o direito e acesso à Justiça, de toda a população, e os cartórios com 
serviços notariais e registrais, estão intimamente ligados ao sistema judiciário. Dessa forma 
fundamentamos a apresentação da referente emenda modificativa.  
 
 
   EMENDA:05438 NÃO INFORMADO 
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Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: § 2o. do Artigo 203.  
Inclua-se no parágrafo 2o. do Artigo 203, do Anteprojeto o seguinte:  
Art. 203 - ..........................  
§ 1o. - ..............................  
§ 2o. - ..., e o cargo de titular, na vacância, será provido pelo acesso do escrevente que estiver  
no exercício da função de substituto há de 5 (cinco) anos. 
Justificativa: 
Todos são iguais perante a Lei – Constituição Federal art. 153 § 1°.  
Diante deste preceito e do que já dispõe a atual Constituição, justifica-se plenamente a 
complementação do dispositivo constitucional proposto no anteprojeto da Comissão de 
Sistematização, a fim de dar igual oportunidade de efetivação àqueles que, tendo o poder-dever de 
substituir, acabam por assumir, nessa condição, a mesma responsabilidade administrativa, civil e 
criminal pelos atos que praticam concomitante com os titulares das respectivas serventias.  
Em todas as carreiras que se iniciam com concurso público de provas e títulos, o direito de acesso ao 
cargo maior é assegurado.  
Justo, portanto que este direito seja garantido aos serventuários da Justiça.  
 
 
   EMENDA:05527 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOAQUIM BEVILÁCQUA (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda aditiva  
Dispositivo emendado: artigo 203  
Inclua-se no art. 203 do anteprojeto, o seguinte parágrafo, renumerando-se os demais:  
Art. 203 - ............................... 
§ 1o. - ....................................  
§ 2o. - ........, assegurada aos substitutos, que contém mais de cinco anos nessa função ou pelo  
menos quinze anos de serviço à data da instalação da Constituinte, a efetivação no cargo de titular,  
na vacância.  
§ 3o. - .................................... 
Justificativa: 
O substituto – denominado Oficial Maior em alguns Estados – é servidor de carreira regularmente 
concursado, consoante prescreve o Art. 97, § 1°, da Constituição vigente. É figura imprescindível no 
exercício da serventia, remontando sua criação ao Decreto n°. 6.986, de 25 de fevereiro de 1935 (art. 
15). Pratica, simultaneamente com o titular, todos os atos a este cometidos. Conquista essa posição 
após muitos anos de serviço prestados à justiça.  
A presente Emenda objetiva evitar uma injustiça que os Substitutos nomeados e em exercício há 
mais de cinco anos quando da instalação da Constituinte, a esses antigos servidores, que ao lado 
dos titulares desses cartórios vêm assumindo iguais responsabilidades, seja cerceador o direito de 
acesso, na vacância. Seria uma restrição injustificável numa carreira, aos que nela militam há anos e 
que têm justa expectativa de galgar seu derradeiro posto.  
Não se pretende beneficiar que recentemente tenha sido designado para essa função de Substituto. 
A Emenda faz expressa ressalva, somente alcançando os que já exerciam tal atividade, há mais de 
cinco anos, muito antes, portanto, da instalação da Constituinte.  
E que a esse tempo já tenha pelo menos quinze anos de serviço.  
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___________________________________________________________________ 

FASE M 

 
   EMENDA:00427 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda aditiva para adequação do texto do projeto dispositivo emendado: § 2o. do art. 199  
Inclua-se no - 2o. do art. 199 do projeto o seguinte:  
Art. 199 ....................................  
§ 1o. ......................................  
§ 2o. ..., e a titularidade quando vaga será preenchida pelo acesso do escrevente que estiver  
no exercício da função de substituto há mais de 5 (cinco) anos. 
Justificativa: 
Pretende-se com a proposição, acrescentar ao texto do Anteprojeto, o direito já existente na atual 
Constituição (art. 208, Emenda Constitucional n° 22 de 20/06/82) aprovado no trabalho desta 
Constituinte na Comissão do Poder Judiciário e, inexplicavelmente, suprimido na Comissão Temática.  
O princípio geral de Direito, de que todos são iguais perante a Lei, bem como os de isonomia e 
equidade emparam juridicamente esta pretensão.  
O ingresso na atividade notarial e registral por concurso público, igual aos escreventes juramentados, 
aos membros, do Ministério Público, aos Delegados de Polícia, aos Magistrados, etc., para quais se 
exige o concurso público, na primeira investidura, têm o direito de ascendência na carreira.  
Como exemplo podemos citar o Juiz Substituto ascendente a Juiz Titular, e, progressivamente a Juiz 
de Alçada, Desembargador e Ministro de Tribunais Superiores, o Promotor Substituto a Promotor e a 
Procurador, os advogados e os membros do Ministério Público, têm assegurado o direito de 
ocuparem o cargo de Desembargador. Todos os brasileiros têm direito de acesso ao mais alto cargo 
de sua carreira, quer por antiguidade, quer por merecimento.  
E neste momento em que o clamor geral impõe uma Carta Constitucional alicerçada na igualdade de 
direitos, nada mais justo que se instituir o direito de fazer carreira para os escreventes da Justiça.  
Parecer:   
   Já se encontra parcialmente atendida a emenda.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:00648 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO HERRMANN NETO (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emenda - Artigo 199  
Inclua-se o § 4o:  
§ 4 - "Fica assegurada o direito ao cargo de titular, ao escrevente que conta na vacância, 25  
(vinte e cinco) anos no exercício desta função ou 5 (cinco) anos na de substituto, em serventia da  
mesma natureza." 
Justificativa: 
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Cuida-se de reconhecer uma expectativa cultivada ao longo de muitos anos de trabalho aos 
substitutos.  
Limita-se ao exercício do direito instituído aos escreventes com mais de 25 anos de serviços e aos 
substitutos com 5 anos de exercício para que não perdurem dúvidas e não se alimentem justos 
receios de eventuais distorções futuras.  
Pretende-se, com a proposição que trata da nomeação dos substitutos ao cargo de titular, criar uma 
regra que atenda aos princípios fundamentais da Justiça e da equidade, segundo o ditame da letra do 
artigo 153, § 1°, da Constituição, de que todos são iguais perante a lei, sem qualquer distinção, 
apoiando-se também no Direito Comparado que oferece numerosos exemplos de regras jurídicas 
semelhantes à proposta, como as da Argentina e da França, preceito esse já reconhecido pela 
Emenda Constitucional n° 22 de 29/6/82.. 
Os substitutivos são egressos do Quadro de Escreventes Juramentados ou inabilitados de Serventia 
e que já prestaram concurso público na forma do Artigo 97, § 1° da Constituição Federal em vigor.  
A nomeação do substituto na mesma estabelecida pela proposição obedece a um critério existente na 
Magistratura e no Ministério Público. A primeira investidura tanto para a carreira de Magistrado como 
para os Promotores Públicos ou de Justiça, se dá por concurso público, de respectivamente, Juiz 
Substituto e Promotor Substituto, com ascendência na carreira, através da prova de mérito e tempo 
de serviço, como é da Justiça 2 (dois) anos.  
Ademais, é de bom alvitre esclarecer que os Substitutos prestam longos anos de dedicado trabalho á 
causa de fé pública, adquirindo experiências pelo exercício paralelo da função de titular.  
Por outro lado, sabe-se que os concursos públicos ao sempre demorados e acarretam grandes 
despesas ao Erário.  
Vê-se que é de Justiça e de conveniência financeira para o Estado a nomeação do Substituto para a 
titularidade, além de meritória recompensa em final de carreira.  
Parecer:   
   Sendo a regra para o ingresso na atividade notarial e registral o concurso público de provas e títulos 
- sistema, aliás, perfeitamente democrático, porque enseja igualdade de oportunidade a todos - não 
tem sentido a efetivação de pessoas que não se submeteram a certame seletivo específico.  
Pela rejeição. 
 
 
   EMENDA:01612 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CID CARVALHO (PMDB/MA) 
Texto:   
   Passa o Art. 199, a ter a seguinte redação:  
"Art. 199 - Os serviços notariais e registrais são exercidos em caráter privado, por delegação e 
fiscalização do Poder Público.  
§ 1o. - Lei Complementar regulará suas atividades, disciplinará a responsabilidade civil  
e criminal dos notários, registradores e seus prepostas, por erros ou excessos cometidos, e  
definirá a fiscalização de seus atos."  
§ 2o. - O ingresso na atividade notarial e registral dependerá, obrigatoriamente, de concurso  
público de provas e títulos.  
§ 3o. - Lei Federal disporá sobre o valor dos emolumentos relativos aos atos praticados pelos  
serviços notariais e registais. 
Justificativa: 
A presente proposição tem por objetivo principal tornar mais simplificado e coerente o “caput” do 
artigo e seu parágrafo primeiro.  
Com efeito, o que é racional e muito mais lógico, é que o Poder Público que conceder a delegação da 
função, deve ser o mesmo da fiscalização, a fim de evitar futuras complicações quando da 
elaboração da Lei Complementar prevista, além de tornar mais técnico o trabalho da Constituinte, 
principalmente sob o ponto de vista jurídico.  
Parecer:   
   Matéria infraconstitucional.  
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Torna os serventuários imunes ao Código Penal, classe privilegiada que só por uma lei complementar 
pode tornar-se responsável criminalmente.  
Por que lei federal deve fixar os emolumentos cobrados no Piauí e em São Paulo?  
Pela rejeição. 
 
  
   EMENDA:01695 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WALMOR DE LUCA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda supressiva:  
Suprima-se o art. 199 e seus parágrafos. 
Justificativa: 
O art. 199 e seus parágrafos restaurados baronatos das serventias de justiça, onde tabeliães, oficiais 
de registros de imóveis e outros realizarem enormes fortunas, adquiriram poder político contrário ao 
interesse público e contrariaram frontalmente o lema de justiça barata o mesmo gratuita, num país, 
onde mais de 60% de sua população vive em extrema pobreza.  
O exercício dos serviços notariais e “registrais”, como estabelece o art. 199, em caráter privado está 
em contradição com o art. 455 do Projeto que estabelece: 
“Serão estatizadas as Serventias do foro judicial, assim definidas por lei, respeitados os direitos dos 
seus atuais titulares.” 
O art. 199 está, igualmente, em contradição com o art. 12, inciso IV, alínea a) que prescreve: 
“A lei e o Estado garantirão a todos o acesso à justiça.  
E alínea (x) in verbis: 
É o dever do Estado prestar assistência judiciária gratuita aos que não podem ter acesso à justiça 
sem sacrifício do mínimo indispensável à existência digna.” 
O art. 199 também se encontra em conflito com o art. 195 do Projeto, nestes termos; 
“A prestação jurisdicional é gratuita, desde que a parte afirme a impossibilidade de pagar custas e 
taxas.” 
Se os serviços notariais e “registrais” forem prestados em caráter privado, mediante o pagamento de 
emolumentos, em muitas comarcas pobres do interior, as mais necessitadas de justiça, não haveria 
nem tabeliães, nem oficiais de registro, pois esses serventuários, ante as disposições constitucionais 
citadas, morreriam de fome.  
Por tudo isto, a oficialização dos cartórios é um lema tranquilo e a corrente nos meios judiciários de 
todo o País. Está no art. 206 da atual Constituição, como uma conquista de ordem social. 
Parecer:   
   Pela aprovação (matéria infraconstitucional) 
 
   
   EMENDA:01807 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO PEROSA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda aditiva  
Dispositivo emendado: Art. 199.  
Inclua-se no art. 199 do anteprojeto, o seguinte parágrafo, renumerando-se os demais:  
Art. 199. ..................................  
§ 1o. ......................................  
§ 2o. ................, salvo aos substitutos que contém mais de cinco anos nessa função ou pelo  
menos quinze anos de serviço à data da instalação da Constituinte, o acesso ao cargo de titular, na  
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vacância, no respectivo ofício.  
§ 3o. ...................................... 
Justificativa: 
O Substituto – denominado Oficial Maior em alguns Estados – é servidor de carreira regularmente 
concursado, consoante prescreve o art. 97, § 1°, da Constituição vigente. É figura imprescindível no 
exercício da serventia, remontando sua criação ao Decreto n° 6.986, de 25 de fevereiro de 1935 (art. 
15). Pratica, simultaneamente com o titular, todos os atos a este cometidos. Conquista essa posição 
após muitos anos de serviço prestado à justiça.  
A presente Emenda objetiva evitar uma injustiça, que aos Substitutos nomeados e em exercício há 
mais de cinco anos quando da instalação da Constituinte, a esses antigos servidores, que ao lado 
dos titulares desses cartórios vêm assumindo iguais responsabilidades, seja cerceador o direito de 
acesso, na vacância. Seria uma restrição injustificável numa carreira, aos que nela militam há anos e 
que têm a justa expectativa de galgar seu derradeiro posto.  
Não se pretende beneficiar quem recentemente tenha sido designado para essa função de Substituto. 
A Emenda faz expressa ressalva, somente alcançando os que já exerciam tal atividade, há mais de 
cinco anos, muito antes, portanto, da instalação da Constituinte.  
E que a esse tempo já tenha pelo menos quinze anos de serviço.  
Parecer:   
   Procura beneficiar quem teve o privilégio de entrar sem concurso no serviço público.  
Matéria infraconstitucional.  
Pela rejeição. 
 
  
   EMENDA:01808 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO PEROSA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda aditiva  
Dispositivo emendado: parágrafo 2o., do art. 199.  
Inclua-se no parágrafo 2o., do art. 199 do anteprojeto, o seguinte:  
Art. 199. ..................................  
§ 1o. ......................................  
§ 2o. ................., sendo que lei federal regulamentará o acesso e promoção na  
atividade.  
§ 3o. ...................................... 
Justificativa: 
Ante a criação das atividades notarial e registral, impõe a edição de uma lei federal, que 
regulamentará a forma de condução das citadas atividades.  
Isto é imprescindível, para dar foro de legitimidade às agora criadas atividades notarial e registral.  
Parecer:   
   Matéria infraconstitucional.  
Pela rejeição. 
 
 
   EMENDA:01809 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO PEROSA (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: § 2o., do artigo 199.  
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Inclua-se no § 2o. do artigo 199 do anteprojeto, o seguinte:  
Art. 199 - ..................................  
§ 1o. .......................................  
§ 2o. ............., sendo que lei federal regulamentará a remoção e promoção na atividade,  
vedada qualquer nomeação efetiva, no cargo de titular, até edição da lei.  
§ 3o. -...................................... 
Justificativa: 
Sendo as atividades notarial e registral tão importantes é necessário que uma lei federal seja editada, 
abordando a forma que permita a regular atuação destas atividades em todo o território nacional.  
Para não se praticar injustiças neste interregno, nada mais certo que deixar a situação atual até 
edição da lei em referência.  
Parecer:   
   Matéria infraconstitucional.  
Pela rejeição. 
 
  
   EMENDA:02381 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MANOEL MOREIRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 199  
Inclua-se o seguinte texto no § 2o, e acrescente o § 4o.  
Art. 199 - ...................  
§ 1o. - ....................... 
§ 2o. - ..., sendo que lei federal regulamentará as remoções e promoções nas  
atividades, vedada, até edição desta lei, qualquer nomeação efetiva no cargo de titular.  
§ 3o. - .......................  
§ 4o. - Fica assegurada aos substitutos das serventias judiciais, das atividades notariais e  
registrais, a efetivação no cargo de titular, desde que contem 5 anos nessa condição, ou 10 anos  
nessas atividades, de efetivo exercício, à data da instalação da Constituinte, e que na vacância  
estejam respondendo pelo expediente o respectivo ofício. 
Justificativa: 
Sendo as atividades notarial e registral tão importantes, necessário que uma lei federal seja editada, 
abordando a forma que permita a regular atuação destas atividades em todo o território nacional.  
Para não se praticar injustiças neste interregno, nada mais certo que deixar a situação atual até 
edição da lei em referência, ressalvando a situação dos atuais substitutos.  
Parecer:   
   Matéria infraconstitucional.  
Pela rejeição. 
 
  
   EMENDA:02382 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MANOEL MOREIRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 199  
Inclua-se no Art. 199 do projeto, o parágrafo 4o.  
Art. 199 - ...................  
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§ 1o. - ......................  
§ 2o. - ......................  
§ 3o. - ......................  
§ 4o.- Aos substitutos judiciais, notariais ou registrais é assegurada, na vacância do respectivo  
ofício, a efetivação no cargo de titular, desde que contem cinco anos de efetivo exercício na  
função ou que tenham vinte anos de atividade judicial, notarial ou registral à data da  
instalação da Constituinte. 
Justificativa: 
A adoção do dispositivo sugerido é imperiosa por uma questão de equidade e isonomia. Com efeito, 
com a promulgação da Emenda Constitucional n° 22/82, o artigo 208 da Constituição Federal veio 
fazer justiça e milhares de servidores que, exercendo suas atividades concomitantemente com os 
seus titulares, vinham de ser frequentemente relegados por injunções políticas, deixando-as a 
descoberto das responsabilidades administrativas, civis e criminais que ao longo de vários anos de 
labuta acresceram ao potencial de suas pessoais responsabilidades. Referido dispositivo, tardio no 
nosso direito, nada mais fez, ainda que de maneira restritiva, repetir o que há muito ocorre nas 
legislações de países de melhor desenvolvimento jurídico nesta matéria. Confiram-se, a esmo, as 
legislações notariais argentinas e francesas, por exemplo. Isto posto, tendo em vista o caráter 
restritivo do disposto no citado artigo 208, vimos propor a presente emenda para que se faça justiça a 
milhares de outros funcionários que, como é sabido, ingressam no serviço mediante concurso público 
e tem, portanto, como já tiveram tantos outros, direito ao acesso na carreira.  
Parecer:   
   Matéria infraconstitucional.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:02390 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRCIO BRAGA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   PROPOSTA DE EMENDA AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO, DE ACORDO COM O ARTIGO 24, 
DO REGIMENTO INTERNO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE.  
Emenda modificativa do Art. 199, do Projeto de Constituição, da Comissão de Sistematização.  
Passa o Art. 199, a ter a seguinte redação:  
"Art. 199- Os serviços notarias e registrais são exercidos em caráter privado, por delegação e  
fiscalização do Poder Público.  
§ 1o. - Lei Complementar regulará suas atividades, disciplinará a responsabilidade civil  
e criminal dos notários, registradores e seus prepostos, bem como definirá a fiscalização de  
seus atos.  
§ 2o. - O ingresso na atividade notarial e registral dependerá, obrigatoriamente, de concurso  
público de provas e títulos.  
§ 3o. - Lei Federal disporá sobre o valor dos emolumentos relativos aos atos praticados pelos  
serviços notarias e registrais. 
Justificativa: 
A presente proposição tem por objetivo primordial tornar mais simples e coerente o “caput” do artigo e 
seu parágrafo primeiro.  
Assim, o racional é muito mais lógico é que o Poder Público que conceder a delegação da função, 
deve ser o mesmo da fiscalização, a fim de evitar futuras complicações da elaboração da Lei 
Complementar prevista, além de tornar mais técnico o trabalho da Constituinte, principalmente sob o 
ponto de visto jurídico. 
Parecer:   
   Matéria infraconstitucional.  
Diz que atividades públicas serão exercidas "em caráter privado". Que somente uma lei 
complementar poderá tornar os serventuários criminalmente responsáveis, o que anula toda a  
legislação ordinária existente a respeito e os torna imunes ao Código Penal. Diz que lei federal fixará 
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os emolumentos no Piauí e em São Paulo.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:02391 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRCIO BRAGA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   PROPOSTA DE EMENDA AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO, DE ACORDO COM O ARTIGO 24, 
DO REGIMENTO INTERNO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE  
EMENDA SOBRE: "EFETIVAÇÂO DE SUBSTITUTO NO CARGO DE TITULAR".  
Inclua-se no Título V, Capítulo IV, Seção I, onde couber:  
Art... Fica assegurada aos substitutos das serventias judiciais, bem como das atividades  
notarias e registrais, na vacância, a efetivação no cargo de titular, desde que em exercício na  
função há mais de dois anos. 
Justificativa: 
Pretende-se, com a proposição que trata da nomeação dos substitutos ao cargo de titular, criar uma 
regra que atenda aos princípios cardeais de justiça e de equidade, segundo o ditame da letra 
apoiando-se, também no Direito Comparado que oferece numerosos exemplos de princípios jurídicos 
semelhantes à proposta, como, os da Argentina e da França, preceito esse já reconhecido pela 
Emenda Constitucional n° 22, de 29 de Junho de 1982, que deu nova redação ao Artigo n° 208, da 
Carta Constitucional, efetivando os substitutos até Dezembro de 1893.  
Os substitutos são egressos do quadro de escreventes juramentos da Serventia, e que já prestaram 
concurso público na forma do art. 97, § 1°, da Constituição Federal em vigor. A nomeação do 
substituto na forma esta estabelecida pela proposição, obedece a um critério existente na 
Magistratura e no Magistério Público. A primeira investidura, tanto para a carreira de Magistrado 
como para o Promotor de Justiça, se dá por concurso público, respectivamente, Juiz Substituto, 
Promotor Substituto, com ascendência na carreira, através da prova de mérito e tempo de serviço, 
como é de Justiça. Nunca se ouviu falar em concurso público para Juiz Titular, Promotor titular, 
Desembargador, ou mesmo Ministro de Superiores Tribunais.  
Acrescenta-se que o Provimento do cargo no concurso público de provas, favoreceria os candidatos 
mais jovens, habitualmente com mais tempo para estudos, em detrimento dos Servidores por longos 
anos em exercício no cargo e dotados de experiência esmerada na função substitutiva, e que por 
falta de tempo para preparar-se, adequadamente, para enfrentar as exigências intelectuais de um 
concurso, seriam, injustamente, impedidos de ascensão na carreira, justa aspiração de todos os 
seres humanos.  
Por outro lado, qualquer mudança na direção de serviço de utilização pública, traz danos aos 
usuários. A efetivação do Substituto, no cargo que já desempenha com comprovada proficiência, 
representa, ainda, a constância do expediente administrativo e aprimora cada vez mais o exercício 
profissional e o serviço prestado.  
Destaque-se, sobretudo, o princípio da isonomia e da equidade, vale dizer, o mesmo direito não pode 
ser negado a todos os brasileiros que exerçam a mesma função e que preencham os mesmos 
requisitos do titular, pois esses são os excelsos fundamentos da Justiça.  
Vê-se que é de Justiça e de conveniência pragmática para o Estado, a nomeação do Substituto para 
a titularidade, além de conferir justo merecimento ao Servidor em final de carreira.  
Parecer:   
   A Emenda em exame visa a conferir aos substitutos das serventias de foro judicial, o direito à 
efetivação no cargo de titular, no caso de vacância.  
Ora, o Projeto dispõe sobre a estatização das referidas serventias, demonstrando sensível avanço 
nessa área e repondo, no lugar adequado, as funções contrárias, como verdadeiro encargo estatal.  
Pretende-se, assim, extinguir os privilégios até então conferidos aos titulares de serventias que, por 
delegação do Estado prestam serviços notariais, a nosso ver indelegáveis.  
O disposto no art.455 do Projeto, por sua vez, ressalva os direitos dos atuais titulares. Pretende-se 
estender tais direitos aos Substitutos ou terceiros, de um modo geral, é esvaziar a regra estatizadora, 
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a ponto de retirar-se a sua eficácia para se manter os privilégios que se pretende extinguir.  
Somos pela rejeição da Emenda. 
 
   
   EMENDA:02413 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HELIO ROSAS (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 199  
Inclua-se no Art. 199 do Projeto, o seguinte parágrafo, renumerando-se os demais:  
Art. 199 - ..................................  
§ 1o. - ....................................  
§ 2o. - Fica assegurado aos substitutos das serventias judiciais, das atividades notariais e  
registrais, na vacância, o acesso no cargo de titular, desde que contem 2 (dois) anos nessa  
condição.  
§ 3o. - ....................................  
§ 4o. - .................................... 
Justificativa: 
As responsabilidades do substitutivo se aproximam da dos titulares dos cartórios.  
Assim, nada mais justo, que premiá-los na vacância dos cartórios onde estejam exercendo esta 
função.  
Sendo, que geralmente tais substitutos estão em final de carreira.  
Parecer:   
   Entendeu a douta Comissão de Sistematização, pelo pensamento predominante de seus membros, 
ser inoportuna qualquer alteração ao texto do artigo 199, a fim de se evitar o desvirtuamento dos 
princípios que nortearam a propositura daquela norma.  
Pela rejeição. 
 
   EMENDA:02416 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SAMIR ACHÔA (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 199  
Inclua-se no Art. 199 do projeto, o seguinte parágrafo, remunerando-se os demais:  
Art. 199 - ..................  
§ 1o. - ......................  
§ 2o. - Fica assegurado aos substitutos das serventias judiciais, das atividades notariais e  
registrais, na vacância, o acesso no cargo de titular, desde que contem 5(cinco) anos nessa  
condição.  
§ 3o. - .......................  
§ 4o. - ....................... 
Justificativa: 
Nas atividades sociais há sempre uma sequência a ser observada. Esta emenda só vem confirmar 
esta assertiva.  
Parecer:   
   Entendeu a douta Comissão de Sistematização, pelo pensamento predominante de seus membros, 
ser inoportuna qualquer alteração ao texto do artigo 199, a fim de se evitar o desvirtuamento dos 
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princípios que nortearam a propositura daquela norma.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:02663 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Modificativa: ao Art. 199:  
"Os Serviços Notariais e Registrais são exercidos pelo Poder Público, ou por delegação,  
conforme Lei Complementar que regulará atividades, disciplinará as responsabilidades, fiscalização,  
ingresso e emolumentos."  
Fica sem efeito os § 1o., 2o., 3o. 
Justificativa: 
É preciso que a Constituição não seja detalhista onde desnecessário.  
Basta o enunciado básico e a Lei Complementar estrutura e regulará a atividade do Poder Público ou 
delegada.  
Parecer:   
   Entendeu a douta Comissão de Sistematização, pelo pensamento predominante de seus membros, 
ser inoportuna qualquer alteração ao texto do artigo 199, a fim de se evitar o desvirtuamento dos 
princípios que nortearam a propositura daquela norma.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:03355 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Título V - Capítulo IV - Seção I - Art. 199.  
Texto  
"Art. 199 - Os serviços notariais e registrais serão exercidos pelo Poder Público." 
Justificativa: 
A tendência histórica do direito brasileiro é a da oficialização dos serviços cartorários, o que, 
paulatinamente, vem sendo conseguido na esmagadora maioria dos Estados.  
Não há sentido em se alterar uma tal situação, mormente quando atendendo ao inegável interesse 
público.  
Parecer:   
   Efetivamente, a matéria constante da presente emenda, irá contribuir para o aperfeiçoamento do 
texto constitucional.  
Em assim sendo, somos pela aprovação da emenda. 
 
   
   EMENDA:04617 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HAROLDO SABÓIA (PMDB/MA) 
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Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se o art. 199 e seus parágrafos. 
Justificativa: 
O art. 199 e seus parágrafos restauram os baronatos das serventias de justiça, onde tabeliães, 
oficiais de registros de imóveis e outros realizaram enormes fortunas, adquiriram poder político 
contrário ao interesse público e contrariaram frontalmente o lema de justiça barata e mesmo gratuita, 
num país, onde mais de 60% de sua população vive em extrema pobreza.  
O exercício dos serviços notariais e “registrais”, como estabelece o art. 199, em caráter privado está 
em contradição com o art. 455 do Projeto que estabelece: 
“Serão estatizadas as Serventias do foro judicial, assim definidas por lei, respeitados os direitos dos 
seus atuais titulares.” 
O art. 159 está, igualmente, em contradição com o art. 12, inciso IV, alínea a) que prescreve: 
“A lei e o Estado garantirão a todos o acesso à justiça.  
E alínea (x) in verbis: 
É o dever do Estado prestar assistência judiciária gratuita aos que não podem ter acesso à justiça 
sem sacrifício do mínimo indispensável à existência digna.” 
O art. 199 também se encontra em conflito com o art. 195 do Projeto, nestes termos; 
“A prestação jurisdicional é gratuita, desde que a parte afirme a impossibilidade de pagar custas e 
taxas.” 
Se os serviços notariais e “registrais” forem prestados em caráter privado, mediante o pagamento de 
emolumentos, em muitas comarcas pobres do interior, as mais necessitadas de justiça, não haveria 
nem tabeliães, nem oficiais de registro, pois esses serventuários, ante as disposições constitucionais 
citadas, morreriam de fome.  
Por tudo isto, a oficialização dos cartórios é um lema tranquilo e a corrente nos meios judiciários de 
todo o País. Está no art. 206 da atual Constituição, como uma conquista de ordem social. 
Parecer:   
   A Emenda deve ser rejeitada por não se ajustar ao entendimento predominante na Comissão de 
Sistematização. 
 
   
   EMENDA:04786 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NION ALBERNAZ (PMDB/GO) 
Texto:   
   O Deputado Constituinte que esta subscreve propõe que se dê ao art. 199 e seu § 2o., mantidos  
os §§ 1o. e 3o., a seguinte redação:  
Art. 199 - Os serviços notarias e registrais são exercidos em caráter privado, por concessão  
temporária do poder público.  
§ 1o. ......................................  
§ 2o. - O ingresso na atividade notarial e registral dependerá, obrigatoriamente, de apuração  
da idoneidade moral do candidato e de sua aprovação em concurso público de provas e títulos.  
§ 3o. ...................................... 
Justificativa: 
Cogita-se de serviços públicos, que particulares podem executar mediante concessão. Não se trata, 
pois, de simples delegação, que haveria de originar de uma autoridade, capacitando para a 
realização de um ato outro servidor público.  
Por outro lado, trata-se geneticamente de um contrato, que deve ter prazo de eficácia.  
No § 2° exige-se a apuração da idoneidade moral do candidato, não se contentando com a só 
capacitação intelectual demonstrada no concurso.  
Dada a natureza dos serviços, o primeiro requisito parece assumir a mesma relevância que tem o 
segundo.  
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Parecer:   
   A Emenda deve ser rejeitada por não ajustar-se ao entendimento predominante na Comissão de 
Sistematização. 
 
   
   EMENDA:04824 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se ao Art. 199, do projeto de constituição a seguinte redação:  
"Art. 199 - Os serviços notariais e registrais serão exercidos pelo Poder Público. 
Justificativa: 
Na atual conjuntura, torna-se inviável que os Cartórios continuem em mãos do setor privado, quando 
é dever do Estado manter o direito de acesso à Justiça, de toda a população, e os cartórios com 
serviços notariais e registrais, estão intimamente ligados ao sistema judiciário. Dessa forma 
fundamentamos a apresentação da referente emenda modificativa.  
Parecer:   
   A Emenda deve ser rejeitada por não ajustar-se ao entendimento predominante na Comissão de 
Sistematização. 
 
   
   EMENDA:05142 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOAQUIM BEVILÁCQUA (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda aditiva  
Dispositivo emendado: artigo 199  
Inclua-se no art. 199 do projeto, o seguinte parágrafo, renumerando-se os demais:  
Art. 199. ..................................  
§ 1o. - ....................................  
§ 2o. - ........, assegurada aos substitutos, que contém mais de cinco anos nessa função ou pelo  
menos quinze anos de serviço à data da instalação da Constituinte, a efetivação no cargo de titular,  
na vacância.  
§ 3o. - .................................... 
Justificativa: 
O Substituto – denominado Oficial Maior em alguns Estados – é servidor de carreira regularmente 
concursado, consoante prescreve o art. 97, § 1°, da Constituição vigente. É figura imprescindível no 
exercício da serventia, remontando sua criação ao Decreto n° 6.986, de 25 de fevereiro de 1935 (art. 
15). Pratica, simultaneamente com o titular, todos os atos a este cometidos. Conquista essa posição 
após muitos anos de serviço prestado à justiça.  
A presente Emenda objetiva evitar uma injustiça, que aos Substitutos nomeados e em exercício há 
mais de cinco anos quando da instalação da Constituinte, a esses antigos servidores, que ao lado 
dos titulares desses cartórios vêm assumindo iguais responsabilidades seja cerceador o direito de 
acesso, na vacância. Seria uma restrição injustificável numa carreira, aos que nela militam há anos e 
que têm a justa expectativa de galgar seu derradeiro posto.  
Não se pretende beneficiar quem recentemente tenha sido designado para essa função de Substituto. 
A Emenda faz expressa ressalva, somente alcançando os que já exerciam tal atividade, há mais de 
cinco anos, muito antes portanto, da instalação da Constituinte.  
E que a esse tempo já tenha pelo menos quinze anos de serviço.  
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Parecer:   
   A Emenda deve ser rejeitada por não ajustar-se ao entendimento predominante na Comissão de 
Sistematização. 
 
  
   EMENDA:05227 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIRGÍLIO TÁVORA (PDS/CE) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Dispositivo Emendado Art. 199  
Inclua-se no artigo 199, parágrafo 2o. a expressão ... respeitado o disposto no artigo 12,  
item XV, letra c. 
Justificativa: 
Impõe-se a redação que é sugerida para evitar conflito de textos; trata-se de mera compatibilidade de 
artigos.  
Parecer:   
   A Emenda deve ser rejeitada por não ajustar-se ao entendimento predominante na Comissão de 
Sistematização. 
 
   
   EMENDA:05316 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA PARA ADEQUAÇÃO DO TEXTO DO PROJETO DISPOSITIVO EMENDADO:  
§ 2o. DO ART. 199.  
Inclua-se no § 2o. do art. 199 do projeto do seguinte:  
Art. 199. .......................... 
§ 1o. ................................ 
§ 2o. ..., e a titularidade quando vaga será preenchida pelo acesso do escrevente que  
estiver no exercício da função de substituto há mais de 5 (cinco) anos. 
Justificativa: 
Pretende-se com a proposição, acrescentar ao texto do Anteprojeto, o direito já existente na atual 
Constituição (art. 208, Emenda Constitucional n° 22 de 20/06/82) aprovado no trabalho desta 
Constituinte na Comissão do Poder Judiciário e, inexplicavelmente, suprimido na Comissão Temática.  
O princípio geral de Direito, de que todos são iguais perante a Lei, bem como os de isonomia e 
equidade emparam juridicamente esta pretensão.  
O ingresso na atividade notarial e registral por concurso público, igual aos escreventes juramentados, 
aos membros, do Ministério Público, aos Delegados de Polícia, aos Magistrados, etc., para quais se 
exige o concurso público, na primeira investidura, têm o direito de ascendência na carreira.  
Como exemplo podemos citar o Juiz Substituto ascendente a Juiz Titular, e, progressivamente a Juiz 
de Alçada, Desembargador e Ministro de Tribunais Superiores, o Promotor Substituto a Promotor e a 
Procurador, os advogados e os membros do Ministério Público, têm assegurado o direito de 
ocuparem o cargo de Desembargador. Todos os brasileiros têm direito de acesso ao mais alto cargo 
de sua carreira, quer por antiguidade, quer por merecimento.  
E neste momento em que o clamor geral impõe uma Carta Constitucional alicerçada na igualdade de 
direitos, nada mais justo que se instituir o direito de fazer carreira para os escreventes da Justiça 
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Parecer:   
   Já se encontra parcialmente atendida a emenda.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:05599 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOFRAN FREJAT (PFL/DF) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 198 e parágrafo 199 e parágrafos.  
O art. 198 do Projeto, passa a ter seguinte redação:  
Art. 198 - Ficam oficializadas as serventias do foro judicial e as extrajudiciais, passando  
seus titulares e serventuários a serem remunerados exclusivamente pelos cofres públicos, ressalvada 
a situação dos atuais titulares nomeados em caráter efetivo.  
Seu parágrafo único e o art. 199 e parágrafos ficam prejudicados. 
Justificativa: 
O texto atual do art. 198 é um retrocesso ao que está na carta vigente, artigos 206, 207 e 208, com a 
nova redação dada por Emenda Constitucional.  
As serventias extrajudiciais, isto é, os Cartórios de Notas, de Registro Público, etc., que são os de 
maiores receitas, ficaram fora da oficialização.  
Juízes, Serventuários e a população brasileira aguardam ansiosamente, a oficialização dos Cartórios. 
Mantê-los privatizados é prolongar a existência de odiosos privilégios medievais.  
Convém ressaltar que nossa proposta resguarda o direito dos atuais titulares.  
Parecer:   
   Já se encontra parcialmente atendida a emenda.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:05844 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   TITO COSTA (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Acrescente-se onde couber, na Seção I do Capítulo IV do Título V do Projeto de  
Constituição, o seguinte artigo:  
"Artigo - Aos substitutos judiciais, notariais ou registrados é assegurada, na vacância  
do respectivo ofício, a efetivação no cargo de titular, desde que contem cinco anos de efetivo  
exercício na função ou que tenha vinte anos de atividade judicial, notarial ou registral à data  
da instalação da Constituinte." 
Justificativa: 
O Substituto – denominado Oficial Maior em alguns Estados – é servidor de carreira regularmente 
concursado, consoante prescreve o art. 97, § 1°, da Constituição vigente. É figura imprescindível no 
exercício da serventia, remontando sua criação ao Decreto n° 6.986, de 25 de fevereiro de 1.935 (art. 
15). Pratica, simultaneamente com o titular, todos os atos a este cometidos. Conquista essa posição 
após muitos anos de serviço prestado à justiça.  
A presente Emenda objetiva evitar uma injustiça, que aos Substitutos nomeados e em exercício há 
mais de cinco anos quando da instalação da Constituinte, a esses antigos servidores, que ao lado 
dos titulares desses cartórios vêm assumindo iguais responsabilidades seja cerceador o direito de 
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acesso, na vacância. Seria uma restrição injustificável numa carreira, aos que nela militam há anos e 
que têm a justa expectativa de galgar seu derradeiro posto.  
Não se pretende beneficiar quem recentemente tenha sido designado para essa função de Substituto. 
A Emenda faz expressa ressalva, somente alcançando os que já exerciam tal atividade, há mais de 
cinco anos, muito antes portanto, da instalação da Constituinte.  
E que a esse tempo já tenha pelo menos quinze anos de serviço.  
Parecer:   
   A Emenda em exame visa a conferir aos substitutos das serventias de foro judicial, o direito à 
efetivação no cargo de titular, no caso de vacância.  
Ora, o Projeto dispõe sobre a estatização das referidas serventias, demonstrando sensível avanço 
nessa área e repondo, no lugar adequado, as funções contrárias, como verdadeiro  
encargo estatal.  
Pretende-se, assim, extinguir os privilégios até então conferidos aos titulares de serventias que, por 
delegação do Estado prestam serviços notariais, a nosso ver indelegáveis.  
O disposto no art. 455 do Projeto, por sua vez, ressalva os direitos dos atuais titulares. Pretende-se 
estender tais direitos aos Substitutos ou terceiros, de um modo geral, é esvaziar a regra estatizadora, 
a ponto de retirar-se a sua eficácia para se manter os privilégios que se pretende extinguir.  
Somos pela rejeição da Emenda. 
 
   
   EMENDA:05845 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO IZAR (PFL/SP) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Acrescente-se, onde couber, na Seção I do Capítulo IV do Título V do Projeto de Constituição  
o seguinte artigo:  
"Artigo - Aos Substitutos judiciais, notariais ou registrais é assegurada na vacância  
do respectivo ofício, a efetivação no cargo de titular, desde que contem cinco anos de efetivo  
exercício da função ou que tenham quinze anos de atividade judicial, notarial ou registral à data  
da instalação da Constituinte. 
Justificativa: 
A adoção do dispositivo sugerido é imperiosa por uma questão de equidade e isonomia. Com efeito, 
com a promulgação da Emenda Constitucional N° 22/82, o artigo 208 de Constituição Federal veio 
fazer justiça a milhares de servidores que, exercendo suas atividades concomitantemente com os 
seus titulares, vinham de ser frequentemente relegados por injunções políticos, deixando-as a 
descoberta das responsabilidades administrativas, civis e criminais que ao longo de vários anos da 
labuta acresceram ao potencial de suas pessoais responsabilidades. Referido dispositivo, tardio no 
nosso direito, nada mais fez, ainda que de maneira restritiva, repetir o que há muito ocorre nas 
legislações de países de melhor desenvolvimento jurídico nesta matéria.  
Parecer:   
   A Emenda em exame visa a conferir aos substitutos das serventias de foro judicial, o direito à 
efetivação no cargo de titular, no caso de vacância.  
Ora, o Projeto dispõe sobre a estatização das referidas serventias, demonstrando sensível avanço 
nessa área e repondo, no lugar adequado, as funções contrárias, como verdadeiro  
encargo estatal.  
Pretende-se, assim, extinguir os privilégios até então conferidos aos titulares de serventias que, por 
delegação do Estado prestam serviços notariais, a nosso ver indelegáveis.  
O disposto no art.455 do Projeto, por sua vez, ressalva os direitos dos atuais titulares. Pretende-se 
estender tais direitos aos Substitutos ou terceiros, de um modo geral, é esvaziar a regra estatizadora, 
a ponto de retirar-se a sua eficácia para se manter os privilégios que se pretende extinguir.  
Somos pela rejeição da Emenda. 
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   EMENDA:05846 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO BALESTRA (PDC/GO) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Acrescente-se, onde couber, na Seção I do Capítulo IV do Título V do Projeto de  
Constituição, o seguinte artigo:  
"Artigo - Fica assegurada aos substitutos das Serventias Judiciais, das atividades notariais e  
registrais, a efetivação no cargo de titular, desde que contem 5 anos nessa condição, ou 10 anos  
nessas atividades, de efetivo exercício, à data da promulgação da Constituinte do respectivo ofício." 
Justificativa: 
O Substituto – denominado Oficial Maior em alguns Estados – é servidor de carreira regularmente 
concursado, consoante prescreve o Art. 97, § 1°, da Constituição vigente. É a figura imprescindível no 
exercício da serventia. Pratica, simultaneamente com o titular, todos os atos a este cometidos.  
A presente Emenda objetiva evitar uma injustiça a esses servidores, que ao lado dos titulares desses 
cartórios vêm assumido iguais responsabilidades. Não podem eles ver cerceado o seu direito de 
acesso, na vacância de serventia. Seria uma restrição injustificável numa carreira, aos que nela 
militam e que têm a justa expectativa, para não dizer “direito adquirido”, de galgar seu derradeiro 
posto.  
Parecer:   
   A Emenda em exame visa a conferir aos substitutos das serventias de foro judicial, o direito à 
efetivação no cargo de titular, no caso de vacância.  
Ora, o Projeto dispõe sobre a estatização das referidas serventias, demonstrando sensível avanço 
nessa área e repondo, no lugar adequado, as funções contrárias, como verdadeiro  
encargo estatal.  
Pretende-se, assim, extinguir os privilégios até então conferidos aos titulares de serventias que, por 
delegação do Estado prestam serviços notariais, a nosso ver indelegáveis.  
O disposto no art. 455 do Projeto, por sua vez, ressalva os direitos dos atuais titulares. Pretende-se 
estender tais direitos aos Substitutos ou terceiros, de um modo geral, é esvaziar a regra estatizadora, 
a ponto de retirar-se a sua eficácia para se manter os privilégios que se pretende extinguir.  
Somos pela rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:06104 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   TITO COSTA (PMDB/SP) 
Texto:   
Emenda Aditiva.  
Dispositivo emendado, art. 199, § 3o., do Projeto de Constituição:  
Acrescente-se ao § 3o. do artigo 199 do Projeto de Constituição, depois da palavra  
"registrais", a expressão "assegurada a participação dos municípios em vinte e cinco (25%)  
por cento das rendas dos ofícios de registros de imóveis". Com efeito o dispositivo passa a ter a  
seguinte redação:  
" § 3o - Lei Federal disporá sobre o valor dos emolumentos relativos aos atos praticados pelos  
serviços notariais registrais, assegurada a participação dos Municípios em vinte cinco por  
cento (25%) das rendas dos ofícios de registro de imóveis". 
Justificativa: 
A proposta visa a institucionalização da participação dos municípios nas rendas dos cartórios de 
registros de imóveis, visto que, não obstante as tentativas, não se chegou à oficialização das 
serventias do foro extrajudicial. Estes cartórios, como é público e notório auferem lucros 
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consideráveis, razão pela qual a democratização destes lucros, para aplicação em benefícios 
públicos (educação, saúde, habitação, transporte coletivo, etc.), é medida de Justiça Social.  
Ademais, os Municípios são obrigados a gastar vultuosas somas na atividade de cadastramento e 
recadastramento imobiliário, beneficiando os ofícios do Registro Imobiliário. A contraprestação é 
plenamente justificável.   
Parecer:   
   Já se encontra parcialmente atendida a emenda.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:06322 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MANUEL VIANA (PMDB/CE) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: CAPUT DO ARTIGO 199  
Modifique-se o texto do "caput" do art. 199 do Projeto de Constituição para a seguinte  
redação:  
"Art. 199 - Os serviços notariais e registrais são uma função pública exercida em  
caráter privado.  
§ 1o. - .............................  
§ 2o. - .............................  
§ 3o. - ............................. 
Justificativa: 
A emenda proposta tem por escopo tornar mais transparente o artigo 199 do Projeto de Constituição.  
É fundamental ressaltar que as funções notariais e registrais são exercidas por entidades privadas, 
mas sempre o caráter público necessário à certeza, segurança e validade dos serviços respectivos.  
Parecer:   
   Já se encontra parcialmente atendida a emenda.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:06325 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MANUEL VIANA (PMDB/CE) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 199, § 1o.  
Substitua-se a redação do § 1o. do art. 199 do Projeto de Constituição pelo seguinte texto:  
"Art. 199 - .............................  
§ 1o. - Lei Complementar regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil  
e criminal dos notários, registradores e seus prepostos, por erros ou excessos cometidos, e  
definirá a fiscalização de seus atos pelo Ministério Público.  
§ 2o. - ..........................  
§ 3o. - .......................... 
Justificativa: 
A função do Ministério Público é, precipuamente, a de fiscalizar o cumprimento da Lei, razão pela 
qual é mais adequado que os atos dos notários, registradores e respectivos prepostos sejam 
fiscalizados pelo próprio Ministério Público.  
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Assim, ao Poder Judiciário, competirá apenas processar e julgar as ações decorrentes da 
responsabilidade civil e criminal dos notários, registradores e seus prepostos. 
Parecer:   
   Já se encontra parcialmente atendida a emenda.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:06536 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LEOPOLDO PERES (PMDB/AM) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: art. 199, §§ 1o. e 3o.  
Suprimam-se os §§ 1o. e 3o. do art. 199 do Projeto de Constituição, passando ele a vigorar  
com a seguinte redação:  
Parágrafo Único - O ingresso na atividade notarial e registral depende, obrigatoriamente, de  
concurso público de provas e títulos." 
Justificativa: 
A presente emenda tem por escopo reduzir o número de dispositivos contidos no Projeto de 
Constituição.  
Trata-se, pois, de medida que visa a “enxugar” o Texto Constitucional, tornando-o mais conciso, 
objetivo e, por via de consequência, mais claro e estável. 
Parecer:   
   Já se encontra parcialmente atendida a emenda.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:06757 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CLEONÂNCIO FONSECA (PFL/SE) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo emendado: Art. 199.  
Acrescente-se ao artigo 199 do Projeto de Constituição o seguinte § 4o:  
"Art. 199. ...........................  
§ 1o. - ...............................  
§ 2o. - ...............................  
§ 3o. - ...............................  
§ 4o. - Fica facultado aos Estados a criação de um percentual sobre o valor dos emolumentos  
notariais e registrais, não excedente a 30% (trinta por cento), devendo este acréscimo ser  
rateado, em partes iguais, entre o Estado e o Município onde tenha sua sede o ofício de notas ou  
de registro que praticar o ato gerador." 
Justificativa: 
O objetivo da emenda é ratificar, na Constituição, prática já consagrada na maioria dos Estados da 
Federação e que consiste na participação de percentual sobre os emolumentos extrajudiciais 
recolhidos aos cofres públicos.  
A medida é salutar, pois gera uma melhor distribuição de renda, decorrente do aumento da 
arrecadação, proporcionando ainda um rateio entre o Estado Federado e o Município em que o ofício 
de notas ou de registro tiver sede.  
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Parecer:   
   Já se encontra parcialmente atendida a emenda.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:06759 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CLEONÂNCIO FONSECA (PFL/SE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado  
Substitua-se o § 1o. do art. 199 do Projeto de Constituição pela seguinte redação:  
"Art. 199. ..................................  
§ 1o. - Lei Complementar regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil  
e criminal de notários, registradores e seus prepostos e definirá a fiscalização de seus atos  
pelo Poder Público.  
§ 2o. - ....................................  
§ 3o. - ..................................." 
Justificativa: 
A fiscalização das atividades de notários, registradores e seus prepostos deve ser realizada à luz da 
publicidade, isto é, pelo Poder Público.  
Conferir ao Poder Judiciário, além da função judicante, o exercício da fiscalização é, sem dúvida, 
mais um entrave à prestação jurisdicional.  
Nesse sentido, cabe à Lei Complementar definir a competência e o critério para a fiscalização, de 
modo a garantir que o Poder Judiciário não fique mais assoberbado de trabalhos do que já se 
encontra.  
Parecer:   
   Já se encontra parcialmente atendida a emenda.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:06837 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JESUALDO CAVALCANTI (PFL/PI) 
Texto:   
   DÊ-SE A SEGUINTE REDAÇÃO AO ART. 199, SUPRIMINDO-SE OS §§ 1o., e 2o. e 3o., E  
AO ART. 455:  
Art. 199 - Os serviços do foro judicial e extrajudicial são exercidos pelo poder público,  
ressalvada a situação dos atuais titulares, efetivos ou vitalícios.  
Art. 455 - São estatizadas, na vacância, as serventias do foro judicial e extrajudicial,  
mediante remuneração de seus servidores exclusivamente pelos cofres públicos. 
Justificativa: 
Tenta-se eliminar, com esta emenda, um dos mais nítidos resquícios do feudalismo na administração 
pública o exercício, em caráter privado, de funções próprias do poder público, quais sejam as 
relativas ao foro judicial e extrajudicial. Trata-se dos baronatos dos cartórios, principalmente os de 
notas e registros públicos, responsáveis pela formação de grandes fortunas, e que, paradoxalmente, 
mantém, em pleno regime republicano, um traço inconfundível de sucessão monárquica: passam de 
pais para filhos.  
A proposta, respeitando direitos adquiridos, estatiza essas serventias à medida que forem vagando. 
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Parecer:   
   Já se encontra parcialmente atendida a emenda.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:06865 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MATHEUS IENSEN (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao Art. 199 a seguinte redação:  
Art. 199 - Os serviços notariais e registrais são exercidos em caráter privado, por delegação do  
Poder Público.  
§ 1o. - Lei complementar regulará as atividades, e sua fiscalização, a cobrança de  
emolumentos a responsabilidade dos notariais registrados e seus prepostos.  
§ 2o. - O ingresso na atividade notarial e registral dependerá, obrigatoriamente, de concurso  
público de provas e título. 
Justificativa: 
A proposição objetiva tornar mais concisa a redação existente, sem restringir ou limitar seu conteúdo. 
Os princípios gerais estabelecidos pelo Art. 199, deverão ser mantidos, com a redação aqui sugerida, 
por atender aos reclamos da Sociedade Brasileira, traduzindo ainda o reconhecimento da Assembleia 
Nacional Constituinte a dedicação e inestimáveis serviços prestados pelos serventuários da Justiça 
do Paraná e do Brasil.  
Parecer:   
   Já se encontra parcialmente atendida a emenda.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:07158 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MANOEL MOREIRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 199, Capítulo  
IV, Seção I.  
Inclua-se, "in fine", o seguinte texto ao § 2o. e acrescente-se o § 4o., ao artigo 199, do  
Projeto de Constituição.  
Art. 199 - ................................  
§ 1o. - ....................................  
§ 2o. ...................................,  
sendo que lei federal regulamentará as remoções e promoções nas atividades, vedada, até edição 
desta lei, qualquer nomeação efetiva no cargo de titular.  
§ 3o. - ....................................  
§ 4o. - Fica assegurada aos substitutos das serventias judiciais, das atividades notariais e  
registrais, a efetivação no cargo de titular, desde que contem 5 anos nessa condição, ou 10 anos  
nessas atividades, de efetivo exercício, à data da instalação da Constituinte, e que na vacância  
estejam respondendo pelo expediente do respectivo ofício. 
Justificativa: 
Sendo as atividades notarial e registral tão importantes, é necessário que uma lei federal seja 
editada, abordando a forma que permita a regular atuação destas atividades em todo o território 
nacional.  
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Para não se praticar injustiças neste interregno, nada mais certo que deixar a situação atual até 
edição da lei em referência, ressalvando a situação dos atuais substitutos.  
Parecer:   
   Já se encontra parcialmente atendida a emenda.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:07159 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MANOEL MOREIRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 199  
Acrescente-se ao artigo 199, da Seção I, Capítulo IV, do Projeto de Constituição, o  
parágrafo 4o., com a seguinte redação:  
Art. 199 - ................................  
§ 4o. - Aos substitutos judiciais, notariais ou registrais é assegurada, na vacância do  
respectivo ofício, a efetivação no cargo de titular, desde que contem cinco anos de efetivo  
exercício na função ou que tenha vinte anos de atividade judicial, notarial ou registral à data  
da instalação da Constituinte. 
Justificativa: 
A adoção do dispositivo sugerido é imperiosa por uma questão de equidade e isonomia. Com efeito, 
com a promulgação da Emenda Constitucional n° 22/82, o artigo 208 da Constituição Federal veio 
fazer justiça e milhares de servidores que, exercendo suas atividades concomitantemente com os 
seus titulares, vinham de ser frequentemente relegados por injunções políticas, deixando-as a 
descoberto das responsabilidades administrativas, civis e criminais que ao longo de vários anos de 
labuta acresceram ao potencial de suas pessoais responsabilidades. Referindo dispositivo, tardio no 
nosso direito, nada mais fez, ainda que de maneira restritiva, repetir o que há muito ocorre nas 
legislações de países de melhor desenvolvimento jurídico nesta matéria. Confiram-se, a esmo, as 
legislações notariais argentinas e francesas, por exemplo. Isto posto, tendo em vista o caráter 
restritivo do disposto no citado artigo 208, vimos propor a presente emenda para que se faça justiça a 
milhares de outros funcionários que, como é sabido, ingressam no serviço mediante concurso público 
e tem, portanto, como já tiveram tantos outros, direito ao acesso na carreira.  
Parecer:   
   Sendo a regra para o ingresso na atividade notarial e registral o concurso público de provas e títulos 
- sistema aliás, perfeitamente democrático, porque enseja igualdade de oportunidade a todos - não 
tem sentido a efetivação de pessoas que não se submeterem a certame seletivo especifico.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:07913 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO PIMENTEL (PFL/PR) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: art. 199  
O § 3o. do art. 199 do Projeto, passa a vigorar com a seguinte redação:  
Art. 199 ............................. 
§ 3o. - Lei complementar disporá sobre o valor dos emolumentos relativos aos atos  
praticados pelos serviços notariais e de registro. 
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Justificativa: 
Com a nova redação visa-se ampliar mais a abrangência da lei. Parece-nos que a expressão “lei 
federal” restringe a regulamentação aos serviços especificados mantidos pela União.  
Parecer:   
   Já se encontra parcialmente atendida a emenda.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:08126 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CLEONÂNCIO FONSECA (PFL/SE) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA E ADITIVA  
DISPOSITIVO A SUPRIMIR: §§ 1o., 2o., e 3o., do art. 199  
DISPOSITIVO A ADITAR  
1. Suprimam-se os §§ 1o., 2o. e 3o. do artigo 199.  
2. Inclua-se nas Disposições Complementares e Transitórias o seguinte dispositivo:  
"Art. - Lei Complementar regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil  
e criminal dos notários e registradores, por erros ou excessos cometidos, e definirá a fiscalização  
de seus atos pelo Poder Judiciário.  
Parágrafo Único - Lei Federal disporá sobre o valor dos emolumentos relativos aos atos  
praticados por notários e registradores." 
Justificativa: 
A emenda tem objetivos múltiplos. Inicialmente, em atenção à boa técnica jurídica, é conveniente que 
a matéria relativa às atividades e responsabilidade dos notários e registradores constem das 
Disposições Complementares e provisórias, dada a sua natureza meramente suplementar.  
Em segundo plano, faz-se mister que a remissão feita aios prepostos dos notários e registradores 
seja suprimida, tendo em vista o princípio jurídico de que “o acessório segue o principal”. Assim, os 
erros ou excessos cometidos pelos prepostos implicam na responsabilidade civil do preponente. 
Quanto ao aspecto criminal, a responsabilidade será sempre subjetiva, em face do princípio da 
“personalidade” das infrações e respectivas penas.  
Por essas razões, a emenda se justifica.  
Parecer:   
   Já se encontra parcialmente atendida a emenda.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:08870 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SAMIR ACHÔA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 199  
Inclua-se no Art. 199 do projeto, o seguinte parágrafo, renumerando-se os demais:  
Art. 199 - ............................... 
§ 1o. - ....................................  
§ 2o. - Fica assegurado aos substitutos das serventias judiciais, das atividades notariais e  
registrais, na vacância, o acesso no cargo de titular, desde que contém 5 (cinco) anos nessa  
condição.  
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§ 3o. - ....................................  
§ 4o. - .................................... 
Justificativa: 
Nas atividades sociais há sempre uma sequência a ser observada. Esta emenda só vem confirmar 
esta assertiva.  
Parecer:   
   Já se encontra parcialmente atendida a emenda.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:09013 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EDUARDO BONFIM (PC DO B/AL) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 199  
Dê-se ao art. 199 do Projeto de Constituição a seguinte redação:  
Art. 199 - O sistema cartorário oficial e público compreende as serventias judiciais e  
extrajudiciais.  
§ Único - Todos os atos cartorários relativos aos direitos individuais, políticos e coletivos  
serão gratuitos. 
Justificativa: 
É necessário promover a oficialização do sistema cartorário, como forma de baratear os custos 
judiciais e torna-los mais acessíveis ao conjunto do povo brasileiro.  
Parecer:   
   A Emenda trata de matéria infraconstitucional. Estabelece gratuidade também para os ricos, 
transferindo, pois, as despesas para a coletividade, que é composta principalmente  
de pobres.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:09887 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 198 e 199.  
- Dê-se nova redação ao Art. 198, suprimindo-se o Art. 199.  
"Art. 198 - As serventias judiciais e extrajudiciais são oficiais, remunerados os  
titulares e servidores exclusivamente pelos cofres públicos, estando as primeiras subordinadas ao  
Tribunal do respectivo foro e as extrajudiciais aos executivos estaduais, dispondo as leis de  
organização judiciária sobre as respectivas carreiras e dependendo o provimento inicial de  
aprovação em concurso de provas e títulos." 
Justificativa: 
A oficialização dos Cartórios e serventias já é um clamor nacional. A capacidade dos titulares de 
Cartórios em resistir a oficialização tem sido enorme. Espera a Nação que a Assembleia Nacional 
Constituinte venha resolver de vez o problema.  
Prevê a emenda que as serventias extrajudiciais subordinam-se ao Executivo, pois são serviços 
públicos que precisam ficar sob o controle popular.  
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Parecer:   
   A Emenda deve ser rejeitada, por não se ajustar ao entendimento predominante na Comissão de 
Sistematização. 
 
   
   EMENDA:10311 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WALDYR PUGLIESI (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se no Projeto de Constituição, o parágrafo 3o., do Artigo 199. 
Justificativa: 
Ao propomos a transferência para o Poder Público dos serviços de Cartórios, não justifica-se a 
manutenção do § 3°, que dispõe sobre os emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços 
notariais e registrais.  
Parecer:   
   Já se encontra parcialmente atendida a emenda.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:10317 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WALDYR PUGLIESI (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dê-se ao Art. 199, do projeto de Constituição a seguinte redação:  
Art. 199 - Os serviços notariais e registrais serão exercidos pelo Poder Público.  
§ 1o. - Lei Complementar regulará as atividades dos serventuários.  
§ 2o. - O ingresso na atividade de serventuário, será obrigatoriamente, por concurso  
público de provas e títulos. 
Justificativa: 
Ao propomos alteração no Art. 199 e seus parágrafos, estamos transferindo para o Estado, serviços – 
notariais e registrais – de vital importância para a justiça, e que estamos intimamente ligados, são 
explorados pelo Poder Privado, procuramos transferir para a legislação ordinária a regulamentação 
da atividade de serventuário.  
Parecer:   
   Já se encontra parcialmente atendida a emenda.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:10427 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VLADIMIR PALMEIRA (PT/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 199 do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização a  
seguinte redação:  
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Art. 199 - Os serviços notariais e registrais serão exercidos diretamente pelo poder público,  
conforme a lei. 
Justificativa: 
Necessário para a moralização da justiça e para que esta não dependa de atividade particulares, 
altamente rentáveis para certos privilegiados que dispõe de cadeiras cativas no que se tornou 
simplesmente um rendoso negócio.  
Parecer:   
   Já se encontra parcialmente atendida a emenda.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:10838 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Título V - Capítulo IV Seção I  
Dê-se ao caput do art. 199 a seguinte redação:  
"Art. 199 - Os serviços notariais e registrais serão exercidos pelo Poder público". 
Justificativa: 
A tendência histórica do direito brasileiro é a da oficialização dos serviços cartorários, o que, 
paulatinamente, vem sendo conseguido na esmagadora maioria dos Estados.  
Não há sentido em se alterar uma tal situação, mormente quando atendendo no inegável interesse 
público.  
Parecer:   
   Já se encontra parcialmente atendida a emenda.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:11897 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MIRO TEIXEIRA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao Art. 199, a seguinte redação:  
Art. 199 - São oficializadas as serventias do foro extrajudicial, mediante remuneração de seus  
servidores exclusivamente pelos cofres públicos. 
Justificativa: 
A oficialização das serventias da justiça implantada pela EC 22/82 (art. 206 da Constituição Federal) 
manteve privilégios inaceitáveis para os rumos democráticos da Nova República. Com efeito, ao 
assegurar aos titulares das serventias a permanência nos seus cargos e a percepção de vantagens 
pecuniárias próprias do Estado, o dispositivo constitucional em questão fere o princípio da isonomia, 
privilegiando alguns cidadãos em detrimento da grande maioria da população e retardando, por outro 
lado, a plena oficialização do serviço cartorário do Poder Judiciário.  
É nosso dever de constituintes extirpar de nossa Carta Magna tão aberrante concessão, de modo a 
que a oficialização se dê sem qualquer ressalva, sob pena de nos tornarmos coniventes com 
situações de privilégio que, nas praças públicas, nos comprometemos e eliminar.  
A privatização de serventes determinada pelo Projeto é inaceitável.  
Parecer:   
   As finalidades perseguidas pela Emenda contrariam a orientação definida pelo Projeto.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:12233 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NION ALBERNAZ (PMDB/GO) 
Texto:   
   O Deputado Constituinte que esta subscreve propõe que se dê ao art. 199 e seu § 2o., mantidos  
os §§ 1o. e 3o., a seguinte redação:  
Art. 199 - Os serviços notariais e registrais são exercidos em caráter privado, por concessão  
temporária do Poder Público.  
§ 1o. ......................................  
§ 2o. - O ingresso na atividade notarial e registral dependerá, obrigatoriamente, de apuração  
da idoneidade moral do candidato e de sua aprovação em concurso público de provas e títulos.  
§ 3o. ...................................... 
Justificativa: 
Cogita-se de serviços públicos, que particulares podem executar mediante concessão. Não se trata, 
pois, de simples delegação, que haveria de originar-se de uma autoridade, capacitando para 
realização de um ato outro servidor público.  
Por outro lado, cuida-se genericamente de um contrato, que deve ter prazo de eficácia.  
No § 2° exige-se a apuração da idoneidade moral do candidato, não se contentando com a só 
capacitação intelectual demonstra no concurso.  
Dada a natureza dos servidores, o primeiro requisito parece assumir a mesma relevância que tem o 
segundo.  
Parecer:   
   Entendeu a douta Comissão de Sistematização, pelo pensamento predominante de seus membros, 
ser inoportuna qualquer alteração ao texto do artigo 199, a fim de se evitar o desvirtuamento dos 
princípios que nortearam a propositura daquela norma.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:12264 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IRMA PASSONI (PT/SP) 
Texto:   
   Elimine-se os parágrafos 1o., 2o. e 3o. do Artigo 199 do projeto de Constituição 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
   Entendeu a douta Comissão de Sistematização, pelo pensamento predominante de seus membros, 
ser inoportuna qualquer alteração ao texto do artigo 199, a fim de se evitar o desvirtuamento dos 
princípios que nortearam a propositura daquela norma.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:12267 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   IRMA PASSONI (PT/SP) 
Texto:   
   Dê-se caput do Artigo 199 do Projeto de Constituição do Relator da Comissão de  
Sistematização a seguinte redação:  
Art. 199 - Os serviços notariais e registrais são exercidos diretamente pelo Estado. 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
   Entendeu a douta Comissão de Sistematização, pelo pensamento predominante de seus membros, 
ser inoportuna qualquer alteração ao texto do artigo 199, a fim de se evitar o desvirtuamento dos 
princípios que nortearam a propositura daquela norma.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:13051 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LEOPOLDO BESSONE (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA DO ART. 199, E SEU PARÁGRAFO 1o. DO PROJETO DE 
CONSTITUIÇÃO, DA "COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO"".  
Passam o Art. 199 e o parágrafo primeiro, a terem a seguinte redação:  
"Art. 199 - Os serviços notariais e registrais são exercidos em caráter privado, com  
definição e fiscalização do Poder Público.  
§ 1o. - Lei Complementar regulará suas atividades, disciplinará a responsabilidade civil  
e criminal dos notários, registradores e seus atos."  
§ 2o. ......................................  
§ 3o. ...................................... 
Justificativa: 
O objetivo principal da presente proposição é tornar mais simplificado e coerente o “caput” do artigo e 
seu parágrafo primeiro. 
Sem dúvida que o natural e muito mais lógico, é que o Poder Público que delegar a função deve ser o 
mesmo para o exercício da fiscalização, a fim de evitar futuras complicações e dúvidas quando da 
elaboração da Lei Complementar prevista, além de tornar mais técnico o trabalho da Constituinte, 
principalmente sob o ponto de vista jurídico, colocando o futuro legislador com maior liberdade de 
raciocínio no aperfeiçoamento das leis.  
Parecer:   
   As finalidades perseguidas pela Emenda contrariam a orientação definida pelo Projeto.  
Pela rejeição. 
 
 
   EMENDA:13271 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO SUPRIMIDO: artigo 199 e seus parágrafos.  
Suprima-se o artigo 199 e todos os seus parágrafos. 
Justificativa: 
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Na antevéspera do século XXI, não se concebe que os constituintes aprovem a manutenção desses 
feudos privados chamados Cartórios, cujos direitos passam, hereditariamente, de pai para filho.  
Os donos do Cartório são os verdadeiros marajás da República, muitos com rendimentos mensais 
superiores a Cz$ 1,5 milhão, várias vezes superiores ao que recebe o mais alto magistrado da 
República – o Presidente.  
A oficialização dos Cartórios de notas e registro trará recursos para modernizar a Justiça.  
Não se justifica que a Assembleia Nacional Constituinte se submeta ao “lobby” dos Tabeliões, 
subtraindo da Justiça esses vultuosos rendimentos que hoje são apropriados pelos “marajás” dos 
Cartórios.  
Parecer:   
   As finalidades perseguidas pela Emenda contrariam a orientação definida pelo Projeto.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:13475 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO KUSTER (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda aditiva ao artigo 199 do Projeto de Constituição.  
Acrescente-se ao artigo 199 o parágrafo 4o.  
com a seguinte Redação.  
Art. 199 - ............................ 
§ 1o. - ................................ 
§ 2o. - ................................ 
§ 3o. - ................................ 
§ 4o. - É assegurado ao escrevente, na vacância o direito de efetivação ao cargo de  
titular, desde que legalmente investido na função. 
Justificativa: 
Há casos, inúmeros só em Santa Catarina, de cartórios que pela falta de seu titular, nomeiam 
vinculadas ao Fórum da Comarca ou outro escrivão de um município vizinho. Em alguns municípios 
do Estado ocorreu isso, sem que o escrevente legalmente investido tivesse direito a substituir o 
titular, continuando a exercer a sua função como escrevente.  
Assim sendo seria oportuno que o artigo 199 do Projeto de Constituição contivesse um dispositivo 
que regulamentasse esta situação para o bom desempenho dos serviços notariais e registrais.  
Parecer:   
   As finalidades perseguidas pela Emenda contrariam a orientação definida pelo Projeto.  
Pela rejeição. 
 
  
   EMENDA:13510 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ARNALDO PRIETO (PFL/RS) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao § 1o. do art. 199:  
"Art. 199 - ..........................  
§ 1o. - A função e a organização dos tabeliães e dos registradores, a responsabilidade  
civil e criminal deles e de seus prepostos por erros ou excessos, a fiscalização de seus atos e o  
procedimento disciplinar, serão regulados em lei  
federal." 
Justificativa: 
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Não se vê motivo para que a matéria versada na disposição venha a ser regulada em lei 
complementar. Será, necessariamente, uma lei casuística e minuciosa, inclusive com normas de 
procedimento seguirá, por certo, a tendência moderna de conferir organização própria aos agentes de 
fé pública que, independentemente da intervenção judicial, exercem a importante função de tutelar 
administrativamente os interesses privados. Dispor sobre a complexa matéria em lei ordinária, será 
mais prático e facilitará atualizações futuras.  
Parecer:   
   É desnecessário dizer que a lei regulará o que já regula. Mereceria aprovação se a emenda, 
simplesmente, propusesse a eliminação do texto infeliz, sem propor, como fez, um substitutivo inútil. 
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:13802 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LEVY DIAS (PFL/MS) 
Texto:   
   Art. 199 - Os serviços notariais e registrais são exercidos em caráter privado, por delegação do  
poder público. Lei complementar regulará suas atividades, disciplinará a responsabilidade civil  
e criminal dos notórios, registradores e seus prepostos por erros ou excessos cometidos,  
definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário e disporá sobre o valor dos  
emolumentos.  
§ 1o. - O ingresso do titular na atividade notarial e registral será por concurso público de  
provas e títulos.  
§ 2o. - Fica assegurado aos atuais titulares de serventias extrajudiciais, nomeados em caráter  
efetivo, o direito ao exercício dos serviços notariais e registrais, em caráter privado,  
extinto o de oficialização.  
§ 3o. - Fica assegurado aos substitutos das serventias extrajudiciais na vacância, o direito  
ao acesso ao cargo de titular, desde que exerçam a função há mais de cinco anos, até a data da  
promulgação da presente Constituição. 
Justificativa: 
Dá-se a presente redação ao art. 199 do projeto, buscando-se melhor grau de técnica redacional 
jurídica.  
Como alterações de monta, temos o § 2°, que visa apresentar um texto claro, imune a eventuais 
dúvidas quanto ao direito do titular das atuais serventias oficializadas de permanecer à testa da 
mesma sob o novo regime.  
Nada mais justo a quem prestou concurso ou foi elevado segundo normas dos Códigos de 
Organização Judiciária estaduais, exercem suas funções durantes anos sob péssimas condições de 
trabalho, agora poder usufruir da maior flexibilidade que o novo regime apresenta.  
O § 3°, basicamente, repete o atual texto constitucional, adequando, apenas, a data-base do período 
aquisitivo.  
Parecer:   
   Pela rejeição. São dispositivos infraconstitucionais, estabelecendo vantagens a determinadas 
pessoas, chegando ao cúmulo de anular todas as regras do Código Penal relativas  
aos serventuários, que só poderiam ser responsabilizados após elaboração de lei complementar, 
específica para esta classe.  
Até o Presidente da República está subordinado ao Código Penal, sem necessidade de lei 
complementar a respeito de sua responsabilidade. 
 
   
   EMENDA:13846 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   MAURÍCIO PÁDUA (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODOFICATIVA DO - Art. 199, E SEU PARÁGRAFO 1o. DO PROJETO DE 
CONSTITUIÇÃO, DA "COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO  
Passa o Art. 199 e o parágrafo primeiro, a ter, a seguinte redação:  
"Art. 199 - Os serviços notariais e registrais são exercidos em caráter privado, com  
definição e fiscalização do Poder Público.  
§ 1o. - Lei complementar regulará suas atividades, disciplinará a responsabilidade civil  
e criminal dos notários, registradores em seu prepostos, e estabelecerá a fiscalização de seus  
atos".  
§ 2o. ......................................  
§ 3o. ...................................... 
Justificativa: 
O objetivo principal da presente proposição é tornar mais simplificado coerente o “caput” do artigo e 
seu parágrafo primeiro.  
Sem dúvida que o natural e muito mais lógico, o exercício da fiscalização, a fim de evitar futuras 
complicações e dúvidas quando de elaboração de Lei Complementar prevista, além de tornar mais 
técnico o trabalho da Constituinte, principalmente sob o ponto de vista jurídico, colocando o futuro 
legislador com maior liberdade de raciocínio no aperfeiçoamento das leis.  
Parecer:   
   Pela rejeição. Matéria infraconstitucional. 
 
   
   EMENDA:13847 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO PÁDUA (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Sobre: "Efetivação de Substituto no Cargo Titular"  
INCLUA-SE, ONDE COUBER, NAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS:  
"Art. .... Fica assegurada aos substitutivos das serventias judiciais, bem como das atividades  
notariais e registrais, na vacância, a efetivação no cargo de titular, desde que exercício na função  
há mais de 3 (três) anos, na data da promulgação desta Constituição." 
Justificativa: 
Os substitutos são egressos do quadro de escreventes juramentados da Serventia, e que já 
prestaram concurso público na forma do art. 97, § 1°, da Constituição Federal em vigor. A nomeação 
do substituto na forma estabelecida pela proposição obedece a um critério existente na Magistratura 
e no Ministério Público. A primeira investidura, tanto para a carreira de Magistrado como para o 
Promotor de Justiça, se dá por concurso público, respectivamente, Juiz Substituto, Promotor 
Substituto, com ascendência na carreira, através da prova de mérito e tempo de serviço, como é de 
justiça. Nunca se ouviu falar em concurso para Juiz Titular, Promotor Titular ou mesmo 
Desembargador.  
Destaque, sobretudo, o princípio de isonomia equidade, vale dizer, o mesmo direito não pode ser 
negado a todos brasileiros que exerçam a função, pois esses são os excelsos fundamentos da 
Justiça.  
Parecer:   
   A Emenda em exame visa a conferir aos substitutos das serventias de foro judicial, o direito à 
efetivação no cargo de titular, no caso de vacância.  
Ora, o Projeto dispõe sobre a estatização das referidas serventias, demonstrando sensível avanço 
nessa área e repondo, no lugar adequado, as funções contrárias, como verdadeiro  
encargo estatal.  
Pretende-se, assim, extinguir os privilégios até então conferidos aos titulares de serventias que, por 
delegação do Estado prestam serviços notariais, a nosso ver indelegáveis.  
O disposto no art.455 do Projeto, por sua vez, ressalva os direitos dos atuais titulares. Pretende-se 
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estender tais direitos aos Substitutos ou terceiros, de um modo geral, é esvaziar a regra estatizadora, 
a ponto de retirar-se a sua eficácia para se manter os privilégios que se pretende extinguir.  
Somos pela rejeição da Emenda. 
 
   
   EMENDA:14082 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO ZARZUR (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao § 3o., do art. 199, a seguinte redação:  
"§ 3o. - Lei estadual disporá sobre o valor dos emolumentos relativos aos atos praticados  
pelos serviços notariais e registrais." 
Justificativa: 
Em sua redação original o § 3°, do art. 199, reserva a Lei Federal a tarefa de fixar o valor dos 
emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e registrais. Contudo, entendemos 
que tal matéria deve ficar no âmbito da competência estadual, pois diz respeito a seus peculiares 
interesses.  
Parecer:   
   As finalidades perseguidas pela Emenda contrariam a orientação definida pelo Projeto.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:14084 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO ZARZUR (PMDB/SP) 
Texto:   
   Redija-se o Art. 199, "caput" na forma seguinte, mantidos os seus parágrafos:  
"Art. 199 - Os serviços notariais e registrais são exercidos em caráter privado, por  
delegação do Poder Público, assegurados os direitos e garantias dos atuais titulares." 
Justificativa: 
A modificação que estamos propondo através da presente Emenda não altera a substância do 
disposto no “caput” do art. 199.  
Nosso objetivo é apenas o de resguardar os direitos e garantias dos atuais titulares dos serviços 
notariais e registrais. Tal procedimento, nesses casos, é tradicional no direito brasileiro.  
Parecer:   
   As finalidades perseguidas pela Emenda contrariam a orientação definida pelo Projeto.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:14370 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS VIRGÍLIO (PDS/CE) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art.  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 71  

 

Inclua-se no artigo 199, parágrafo 2o. a expressão... respeitado o disposto no artigo 13  
item XV 
Justificativa: 
Impõe-se a redação que é sugerida para evitar conflito de textos, trata-se de mera compatibilidade de 
artigos.  
Parecer:   
   Pela rejeição. A emenda já está, parcialmente, atendida nos seus objetivos. 
 
   
   EMENDA:14411 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Substitua-se a redação do § 1o. do art. 199 do Projeto de Constituição pelo seguinte texto:  
Art. 199. .................................  
§ 1o. Lei Complementar regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil  
e criminal dos notários, registradores e seus prepostos, por erros ou excessos cometidos, e  
definirá a fiscalização de seus atos pelo Ministério Público.  
§ 2o. .....................................  
§ 3o. ..................................... 
Justificativa: 
É muito mais razoável que a fiscalização dos atos de notários e registradores seja exercida pelo 
Ministério Público, dada a sua natureza própria de fiscal da lei.  
Ademais, não integrando o Poder Judiciário, a atividade notarial e registral fiscalizada por esse Poder 
constituiria uma intromissão inadmissível.  
Parecer:   
   Pela rejeição. A emenda já está, parcialmente, atendida nos seus objetivos. 
 
   EMENDA:14412 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Acrescente-se ao art. 199 do Projeto de Constituição o seguinte § 4o.  
Art. 199. .................................  
§ 1o. .....................................  
§ 2o. .....................................  
§ 3o. .....................................  
§ 4o. Fica facultada aos Estados a criação de um percentual sobre o valor dos emolumentos  
notariais e registrais, não excedente a 30% (trinta por cento), devendo este acréscimo ser  
rateado, em partes iguais, entre o Estado e o Município onde é praticado o ato gerador. 
Justificativa: 
Em alguns Estados da Federação existe hoje um percentual sobre os emolumentos extrajudiciais, 
recolhidos aos cofres públicos.  
A presente emenda objetiva conservar o sistema vigente, que é bom, porque proporciona aos 
Estados um aumento de arrecadação, mas pretende, paralelamente, que esse acréscimo seja 
rateado, em partes iguais, entre o Estado e o Ministério onde tiver sua sede o ofício de notas ou de 
registro em que se praticar o ato gerador dos emolumentos e do percentual devido aos cofres 
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públicos, e isto porque é indubitavelmente no Município que o ato é praticado, sendo muito justo, 
portanto, que ele também participe da receita daí advinda.  
Parecer:   
   Pela rejeição. A emenda já está, parcialmente, atendida nos seus objetivos. 
 
   
   EMENDA:14413 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Substitua-se o § 1o. do art. 199 do Projeto de Constituição pela seguinte redação:  
Art. 199. .................................  
§ 1o. Lei Complementar regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal  
de notários, registradores e seus prepostos e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder  
Público.  
§ 2o. .....................................  
§ 3o. ..................................... 
Justificativa: 
Pretende-se modificar o texto original do artigo citado, tendo em vista que a responsabilidade civil e 
criminal de notários, registradores e seus prepostos só pode ser em decorrência de erros ou 
excessos cometidos, o que implica em ser redundante a especificação feita inicialmente.  
Outrossim, deve-se delegar à Lei Complementar a tarefa de indicar quem fiscalizará os atos de 
notários e registradores, sendo impróprio determinar desde logo, na Constituição Federal, que tal 
fiscalização incumbirá ao Poder Judiciário.  
Parecer:   
   Pela rejeição. A emenda já está, parcialmente, atendida nos seus objetivos. 
 
  
   EMENDA:14417 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se os §§ 1o. e 2o. do art. 199 do Projeto de Constituição, passando ele a vigorar  
com a seguinte redação:  
Art. 199. Os serviços notariais e registrais são de natureza pública mas exercidas em caráter  
privado.  
Parágrafo único. O ingresso inicial na atividade notarial a registral depende,  
obrigatoriamente, de concurso público de provas e títulos. 
Justificativa: 
As normas contidas nas atuais §§ 1° e 3° do art. 199 do Projeto de Constituição são de caráter 
eminentemente complementar, devendo, por isso mesmo, de acordo com outra emenda que estamos 
apresentando nesta data, ser descolados para o local adequado.  
Parecer:   
   Pela rejeição. A emenda já está, parcialmente, atendida nos seus objetivos. 
 
   
   EMENDA:14424 REJEITADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Modifique-se o texto do "caput" do art. 199 do Projeto de Constituição para a seguinte  
redação.  
Art. 199 - Os serviços notariais e registrais são uma função pública exercida em caráter  
privado.  
§ 1o. - .....................................  
§ 2o. - .....................................  
§ 3o. - ..................................... 
Justificativa: 
Numa concepção técnica de Estado moderno, qualquer atividade, seja ela qual for, é exercida por 
delegação do Poder Judiciário.  
A redação deve ser mais explícita, ensejando uma interpretação clara de que a intenção do legislador 
constitucional é consagrar o caráter público das funções notarial e registral.  
Parecer:   
   Pela rejeição. A emenda já está, parcialmente, atendida nos seus objetivos. 
 
   
   EMENDA:14429 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO KUSTER (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Aditiva ao Artigo 199 do Projeto de Constituição  
Acrescente se ao artigo 199 do Projeto de Constituição o seguinte parágrafo:  
Art. 199 - .......................... 
§ - Fica assegurada aos substitutivos das serventias judiciais, bem como das atividades  
notariais e registrais, na vacância, a efetivação no cargo de titular, desde que em exercício na  
função há mais de dois anos. 
Justificativa: 
Pretende-se, com a proposição que trata da nomeação dos substitutos ao cargo de titular, criar uma 
regra que atenda aos princípios cardeais de justiça e de equidade, segundo o ditame da letra 
apoiando-se, também no Direito Comparado que oferece numerosos exemplos de princípios jurídicos 
semelhantes à proposta, como, os da Argentina e da França, preceito esse já reconhecido pela 
Emenda Constitucional n° 22, de 29 de Junho de 1982, que deu nova redação ao Artigo n° 208, da 
Carta Constitucional, efetivando os substitutos até Dezembro de 1893.  
Os substitutos são egressos do quadro de escreventes juramentos da Serventia, e que já prestaram 
concurso público na forma do art. 97, § 1°, da Constituição Federal em vigor. A nomeação do 
substituto na forma esta estabelecida pela proposição, obedece a um critério existente na 
Magistratura e no Magistério Público. A primeira investidura, tanto para a carreira de Magistrado 
como para o Promotor de Justiça, se dá por concurso público, respectivamente, Juiz Substituto, 
Promotor Substituto, com ascendência na carreira, através da prova de mérito e tempo de serviço, 
como é de Justiça. Nunca se ouviu falar em concurso público para Juiz Titular, Promotor titular, 
Desembargador, ou mesmo Ministro de Superiores Tribunais.  
Acrescenta-se que o Provimento do cargo no concurso público de provas, favoreceria os candidatos 
mais jovens, habitualmente com mais tempo para estudos, em detrimento dos Servidores por longos 
anos em exercício no cargo e dotados de experiência esmerada na função substitutiva, e que por 
falta de tempo para preparar-se, adequadamente, para enfrentar as exigências intelectuais de um 
concurso, seriam, injustamente, impedidos de ascensão na carreira, justa aspiração de todos os 
seres humanos.  
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Por outro lado, qualquer mudança na direção de serviço de utilização pública, traz danos aos 
usuários. A efetivação do Substituto, no cargo que já desempenha com comprovada proficiência, 
representa, ainda, a constância do expediente administrativo e aprimora cada vez mais o exercício 
profissional e o serviço prestado.  
Destaque-se, sobretudo, o princípio da isonomia e da equidade, vale dizer, o mesmo direito não pode 
ser negado a todos os brasileiros que exerçam a mesma função e que preencham os mesmos 
requisitos do titular, pois esses são os excelsos fundamentos da JUSTIÇA.  
Vê-se que é de JUSTIÇA e de conveniência pragmática para o Estado, a nomeação do Substituto 
para a titularidade, além de conferir justo merecimento ao Servidor em final de carreira.  
Parecer:   
   Pela rejeição. A emenda já está, parcialmente, atendida nos seus objetivos. 
 
 
   EMENDA:15275 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HARLAN GADELHA (PMDB/PE) 
Texto:   
   TÍTULO - V DA ORGANIZAÇÃODOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO.  
CAPÍTULO IV - DO JUDICIÁRIO  
SEÇÃO - I - DISPOSIÇÕES GERAIS.  
Propõe a modificação na renda do ARTIGO 198, bem como a supressão do seu Parágrafo Único e 
do ARTIGO 199, §§ 1o., 2o. e 3o., acrescentando-se tais parágrafos suprimidos ao ARTIGO 198, 
com uma nova redação, mais um parágrafo de no. 04.  
ARTIGO - 198 - As serventias de justiça, consideradas como tais as do foro judicial e do  
extrajudicial, considerando-se aí os serviços notariais e registrais, serão exercidos pelo Poder  
Público, em regime de Oficialização, mediante a remuneração de seus servidores exclusivamente  
pelos cofres públicos, respeitados os direitos adquiridos dos atuais titulares.  
§ 1o. - Lei complementar regulamentará a Oficialização, definindo a remuneração, que deve  
ser igual em todo o território Nacional, a carreira e a responsabilidade civil e criminal dos  
serventuários da justiça, por erros ou excessos cometidos, e definirá e fiscalização de seus atos  
pelo Judiciário.  
§ 2o. - O ingresso dos serventuários da justiça no foro judicial e extrajudicial dependerá, 
obrigatoriamente, de concurso público de provas e títulos.  
§ 3o. - Os titulares dos ofícios de justiça tanto do foro judicial como o do extrajudicial,  
serão privativos de bacharéis de Direito.  
§ 4o. - Passam a constituir renda do Estado as custas e emolumentos relativos aos atos  
praticados pelos serventuários da justiça, devidamente recolhidos aos cofres públicos através  
de guia específica emitida pelo Judiciário e pagas em banco oficial. 
Justificativa: 
A iniciativa da presente Emenda é facilmente justificável. 
Senão vejamos: 
O Art. 198 como está no atual Projeto de Constituição aprovado pela Comissão de Sistematização, é 
do seguinte teor: 
“As serventias de justiça são prestadas pelo Estado”. 
Já o Art. 199 prevê. 
“Os serviços notariais e registrais são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público”. 
Indagamos: 
Por acaso os serviços notariais e registrais não são serventias de justiça? Os ocupantes desses 
cargos não são serventuários da justiça? Em sentido amplo não são os mesmos servidores públicos? 
Se não, o que são? 
Serventia é a qualidade do que serve; utilidade, préstimo, proveito. Uso, serviço, emprego, aplicação. 
Servidão Serviço. Serviço provisório ou feito em nome de outrem. Trabalho do serventuário. Trabalho 
do servente.  
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Serventuário é aquele que serve num oficio; ministrante, funcionário auxiliar da justiça, que ocupa 
cargo criado em lei, com denominação própria, pago pelos cofres públicos ou remunerado mediante o 
pagamento de custas ou emolumentos (tabeliães, escrivães, oficiais de registros públicos, etc.).  
Servidor. Servente. Obsequiador, prestadio, serviçal. Que cumpre com correção os serviços e 
obrigações; pontual. Indivíduo que serve. Criado, doméstico. Funcionário, empregado.  
Servidor Público é aquele que pertencendo ou não ao quadro do funcionalismo, exerce oficialmente 
cargo ou função pública. (Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa, Ed. Nova Fronteira, Aurélio 
Buarque de Holanda Ferreira, 2ª Ed.).  
Neste aspecto a futura Constituição irá cometer o mesmo erro da atual ao prever a oficialização dos 
cartórios referentes exclusivamente aos do foro judicial, como está previsto em seu Art. 206. 
Por outro lado, o atual Projeto de Constituição avança sensivelmente ao prever em seu Art. 12 – São 
direitos e liberdades invioláveis: INC III – A cidadania. Alínea: c) serão gratuitos todos os atos 
necessários ao exercício da cidadania, inclusive os de natureza processual e os de registro civil.  
INC XV – A segurança jurídica. Alínea: a) A lei e o Estado garantirão a todos o acesso à justiça, o 
pleno exercício dos direitos de ação, vedada qualquer restrição ao controle jurisdicional da 
constitucionalidade. 
Mais adiante em seu Art. 195, dispõe: 
“A prestação jurisdicional é gratuita, desde que a parte afirme a impossibilidade de pagar custas e 
taxas”. 
Há muita contradição que precisa urgentemente ser reparada. 
Os atos do registro civil serem gratuitos e ao, mesmo tempo o Art. 199 permite que os atos praticados 
pelos Oficiais do Registro Civil sejam exercidos em caráter privado, ou seja, seus titulares cobrando 
das partes custas e emolumentos revertidos como forma de contraprestação de serviço em benefício 
da serventia, do seu titular e demais auxiliares. 
A nossa luta em prol da Oficialização da Justiça começou em Pernambuco, meu Estado, nos idos  
de 1984. 
Fizemos nada mais nada menos do que uma dezena de pronunciamentos a respeito da matéria. 
Recordo-me neste instante de uma conferência proferida pelo Ilustre Des. Benildes Ribeiro, 
Presidente à época do Egrégio Tribunal de Justiça de PE, em 04.09.84: 
“...Tem-se uma justiça que ainda remunera a quase totalidade de seus servidores através do sistema 
arcaico das custas e emolumentos, forma de retribuição do trabalho advindo das Ordenações 
Manuelinas ou Afonsinas. A consequência é simplesmente desastrosa: 98% dos servidores não 
percebem sequer para morrer de fome; 1,5% percebem salário para viver de aperreio e até 0,5% dos 
que auferiam a renda semelhante à dos Estados que exportam petróleo, já hoje vivem a reclamar”. E 
sentenciava a seguir. “Justiça cara, lenta e desacreditada”. 
Ademais vale a pena transcrever a celebre advertência feito pelo Juiz de Direito do Estado do Rio de 
Janeiro, Dr. Cláudio Vianna de Lima, ao prefaciar o livro “Manual do Escrivão”, de Benedicto de 
Carvalho. “Mas a verdade é que a organização judiciária vigente, em que se dão cartórios, via de 
regra, aos apaniguados do Poder, sem competência senão para a ganância e extorsão de custas 
indevidas, é a principal responsável pelo mau rendimento dos serviços forenses, dispostos, ainda, 
como no tempo em que El Rey dava sesmarias, e já agora o Poder distribui, e mal, cartórios”. 
Das citações ilustrativas de nossa modesta Emenda nesta justificação, não poderia me furtar o direito 
de fazer referência a mais primorosa de todas que é a missiva enviada pelo eminente Magistrado de 
Varginha-Minas Gerais, em 15.09.1976, Dr. Francisco Vani Bemfica, também professor universitário, 
à Dep. Lygia Lessa Bastos, lida e publicada no Diário do Congresso Nacional em 29.03.1977, da qual 
tomamos a liberdade de transcrever alguns trechos. 
“A atuação dos Cartórios judiciais e extrajudiciais, no Brasil não só representa um roubo oficializado, 
como também uma causa de inflação e de empobrecimento do povo. Quando não bastasse a 
vantagem dos emolumentos e custas, assegurados aos Escrivães, ainda cobram fora da lei”. 
“Entre nós, chegou-se ao escândalo da generalidade do brocardo, segundo o qual é melhor um mau 
acordo do que uma ótima demanda”. 
“Pior ainda, é a desorganização organizada das serventias, ofícios e cartórios”. 
“...as custas, no sentido estrito – e a interpretação deveria ser no sentido amplo, abrangendo custas e 
emolumentos – são recolhidas em estabelecimento de crédito, de preferência oficial. Mas os 
emolumentos, mais rendosos e absolutamente fora do controle do juiz, são recolhidos diretamente 
pelos serventuários, e via de regra, muito além dos valores constantes do Regimento de Custas. 
E ai de quem reclamar. 
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“Também é escandalosa, talvez em todos os Estados, a prática de cumprimento de diligências só 
mediante avultadas propinas, sem as quais o serviço não anda”. 
“E não param aí os abusos. Esses privilegiados não têm obrigação para com o horário de serviço, 
não assinam qualquer “ponto”, colocam auxiliares em geral mal remunerados, vivem na ociosidade, e, 
após anos de inatividade, se aposentam com polpudos vencimentos, para, depois, verem seus 
parentes se aposentarem também como auxiliares, às vezes sem que prestem alguns dias de 
serviço. 
E penas para eles não há, porque, se lhes for aplicada a mais grave, pelos abusos de cobranças de 
custas e emolumentos extorsivos, o máximo que lhe pode acontecer é a suspensão do serviço por 
poucos dias ou meses. 
Porém, como seus auxiliares os substituem, para eles não há nenhum prejuízo, mas, até, se já são 
daqueles que não comparecem ao Fórum, um prêmio, porque recebem as mesmas vantagens ainda 
que suspensos. 
Na verdade os Cartórios gozam de maiores prerrogativas do que os Magistrados, porque seus 
vencimentos não são irredutíveis, como também, constantemente aumentados, com lei ou sem lei 
não se fala, com relação a seus titulares, em remoção compulsória, em rebaixamento para comarca 
inferior, e nenhuma classe tem, como eles, a vitaliciedade. 
Quando não bastasse isso, não têm as restrições impostas aos Juízes, nem mesmo as suas 
responsabilidades, embora, principalmente nos Fóruns, tenham mais força do que os que lhes são 
superiores, os Magistrados. 
Ademais, não têm formação profissional, não necessitam de curso superior para o exercício de suas 
funções, e, comumente, não sabem redigir um ofício, embora sejam os secretários natos dos juízes. 
“Só o imposto de renda, que é sonegado por muitos Cartórios, representará ajuda para a implantação 
de uma Justiça séria, firme, constante, independente, equilibrada, cumpridora de seus deveres, 
vigilante e intimorata da pureza do Direito e de sua incorruptibilidade”. 
Em recente Congresso Estadual de Advogados, realizado em Salvador – Bahia, o Juiz togado do 
Tribunal Regional do Trabalho – TRT e professor da Universidade do Pará, Dr. Roberto Santos, 
propôs a imediata desapropriação dos cartórios forenses e das principais serventias extrajudiciais, 
como tabelionatos e cartórios semelhantes. O magistrado considera “um absurdo, que, no Brasil, os 
serviços obedeçam ao regime de propriedade, sendo mais do que casas de negócio, como se 
vivêssemos ao tempo da Colônia, em que eram entregues pela Monarquia através de leilão e 
arrematamento” (Transcrito no Jornal do Brasil de 18.10.1986). 
A verdade é que não podemos aceitar que a futura Constituição na Nova República, continue a 
manter esses privilégios que vem desde a Monarquia, passando pela Velha República, pela Nova 
República, pelo regime autoritário de 64, e, por essa mais Nova República – mais uma – e o que me 
diz os Srs. Constituintes? 
Não é possível que a nova Constituinte permaneça neste aspecto igual a anterior. Não modificar em 
nada uma estrutura viciada que compromete o serviço público, é um erro gritante! 
Uns poucos sendo beneficiados como verdadeiros “marajás da justiça” e uma imensa maioria 
trabalhando para estes “marajás”, muitos em situação irregular, vencimentos estipulados e pagos 
pelos titulares, muitos deles seus parentes, numa verdadeira inversão de valores, chegando ao ponto 
de muitos deles perceberem vencimentos mais altos do que os colegas dos Cartórios oficializados e 
vice-versa, ocupando ambos cargos e funções idênticas. 
Ao Poder Público deve caber a responsabilidade de uma vez por todas o ônus de administrar a 
justiça senão será um caos permanente. 
É regra primordial do Estado democrático ensejar o bem comum a todos e não a alguns poucos. 
A permanecer o que está previsto no atual Projeto de Constituição irá perpetuar uma injustiça 
flagrante contra milhares de serventuários de justiça pelo País afora, enquanto que uma minoria 
deles, os titulares, continuam com o privilégio de arrecadar custas e emolumentos em seu proveito, 
enquanto que uma grande maioria permaneça marginalizada com salários aviltantes, pagos pelos 
titulares das serventias, como empregados de justiça, regidos pela CLT. 
As serventias de justiça não podem continuar como propriedade privada de quem quer que seja. 
Prestam um serviço público e têm proprietários? Trata-se por acaso de um supermercado, uma casa 
de negócios qualquer ou uma bodega? 
A sociedade anseia a reestruturação total das serventias de justiça e este é o momento, esta é a 
grande oportunidade. 
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Nós, constituintes, não podemos fugir a responsabilidade de moralizar o aparelho judiciário, dotando-
o de funcionários bem remunerados e capacitados moral e intelectualmente para o exercício das 
funções, sem distinções entre os que servem ao foro judicial e aos do foro extrajudicial. 
Tal distinção é inconcebível e altamente prejudicial, gerando, por conseguinte, distorções. 
Diante do exposto e de tudo o mais que possa vir a ser modificando ou não, permanecendo a nossa 
modesta Emenda inalterada, como deve ser, em face ao brilhante parecer a ser emitido pelo 
eminente jurista relator, Bernardo Cabral e demais constituintes membros da Comissão de 
Sistematização, em especial ao seu Presidente, o também renomado constitucionalista e insigne 
jurista, Dr. Afonso Arinos, nos resta finalmente transcrever a trágica advertência do jurista italiano 
CALAMANDREI, para quem. 
“A lei é igual para todos” é uma bela frase que conforta o pobre quando a vê escrita sobre a cabeça 
dos juízes, na parede de fundo das salas das audiências, mas quando se percebe que, para invocar a 
igualdade da lei em sua defesa, é indispensável a ajuda daquela riqueza que ele não tem, então 
aquela frase lhe parece uma ofensa à sua miséria”. 
Assim, Srs. Constituintes, a aprovação desta Emenda é a forma mais justa que podemos encontrar 
para reparar uma injustiça cometida há séculos contra o povo brasileiro e àqueles que são dedicados 
servidores dos titulares de tais serventias. 
Parecer:   
   A emenda trata de matéria expurgada do Projeto, por ter sido considerada não constitucional.  
Pela rejeição. 
 
 
   EMENDA:15785 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EDMILSON VALENTIM (PC DO B/RJ) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: art. 199  
Dê-se ao art. 199 do Projeto de Constituição a seguinte redação:  
"Art. 199 - O sistema cartorário oficial e público compreende as serventias judiciais e  
extrajudiciais.  
§ único - Todos os atos cartorários relativos aos direitos individuais, políticos e coletivos  
serão gratuitos. 
Justificativa: 
É necessário promover a oficialização do sistema cartorário, como forma de baratear os custos 
judiciais e torná-los mais acessíveis ao conjunto do povo brasileiro. 
Parecer:   
   O fato de serem pagos, agiliza os atos cartorários. Torná-los gratuitos, será transferir à coletividade, 
composta na maioria por pobres, as despesas que hoje são feitas pelos usuários desses serviços  
Estabelece-se, além disso, gratuidade para os ricos.  
Pela rejeição. 
 
 
   EMENDA:16758 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NYDER BARBOSA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Acrescente-se ao Art. 199 um § 3o., com a redação abaixo, e renumere-se o atual § 3o. para § 4o.  
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"§ 3o. - Fica assegurado ao substituto, na vacância, o direito de acesso ao cargo de titular,  
desde que exerçam a função há mais de dois anos." 
Justificativa: 
Procura-se assegurar ao escrevente substituto, na vacância, o direito de acesso ao cargo de titular, 
desde que conte pelo menos dois anos na função. 
Assim, o preenchimento do cargo máximo das Serventias se fará, preferencialmente, por promoção, 
premiando aqueles que desempenhem as mesmas funções do titular por pelo menos dois anos. Tal 
prazo tem analogia no Direito Administrativo, quando se sabe que os funcionários públicos 
concursados adquirem estabilidade após dois anos de exercício na função. 
Com esse dispositivo se fará justiça aos escreventes substitutos que são quem, na maioria dos 
casos, efetivamente cuidam do andamento dos serviços notariais e registrais. 
Parecer:   
   Pela rejeição. A emenda já se encontra parcialmente atendida. 
 
 
   EMENDA:16873 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTERO DE BARROS (PMDB/MT) 
Texto:   
   Pela presente emenda, o Art. 199 passa ter a seguinte redação:  
Art. - Os serviços notariais e registrais são exercidos pelo Poder Público, de forma  
intransferível. 
Justificativa: 
Os serviços notariais são de grande importância para a sociedade e particularmente para a justiça. 
A lisura com que são tratados os registros públicos é uma preocupação constante em todas as 
discussões sobre os Cartórios. 
Não são poucas as vezes que presenciamos casos de fraudes praticados por notários, e que sem 
dúvida coloca em risco a credibilidade deste serviço. 
Para garantir a originalidade dos registros públicos, ao nosso ver, a única alternativa é o controle 
destes serviços pelo Poder Público. 
Parecer:   
   Pela rejeição. A emenda já se encontra parcialmente atendida. 
 
 
   EMENDA:17157 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JALLES FONTOURA (PFL/GO) 
Texto:   
   Dispositivo Emendado: Artigo 199 e seus respectivos parágrafos do Projeto de Constituição.  
Altere-se o art. 199 e seus parágrafos.  
Art. 199 - Ficam oficializadas as serventias do foro judicial mediante remuneração de seus  
servidores exclusivamente pelos cofres públicos, ressalvada a situação dos atuais titulares,  
vitalícios ou nomeados em caráter efetivo ou que tenham sido revertidos a titulares.  
§ 1o. - As serventias extrajudiciais, respeitada a ressalva prevista no caput deste  
artigo, serão providas na forma de legislação dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios,  
observado o critério da nomeação segundo a ordem de classificação obtida em concurso público de  
provas e títulos.  
§ 2o. - Fica assegurada aos substitutos das serventias extrajudiciais e do foro judicial, na  
vacância, a efetivação, no cargo de titular, desde que investidos na forma da lei, contem ou venham 
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a contar cinco anos de exercício, nessa condição e na mesma serventia, até 31 de dezembro de 
1983. 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   Entendeu a douta Comissão de Sistematização, pelo pensamento predominante de seus membros, 
ser inoportuna qualquer alteração ao texto do artigo 199, a fim de se evitar o desvirtuamento dos 
princípios que nortearam a propositura daquela norma.  
Pela rejeição. 
 
 
   EMENDA:17737 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IBERÊ FERREIRA (PFL/RN) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se o art. 199 e seus parágrafos, do Projeto de Constituição. 
Justificativa: 
Os Cartórios e Ofícios de Notas e os Registros Públicos tradicionalmente são regulados pelos 
Estados Federados, onde situem. Aliás, nos termos do artigo 57, item II, do Projeto de Constituição, 
compete aos Estados organizar sua Justiça. 
Os serviços cartorários fazem parte do Poder Judiciário, e cabendo aos Estados, nos limites de suas 
competências, organizar a Justiça, nada mais justo que a eles seja dado o direito de estabelecer a 
forma de realização de parte dessa atividade, ou seja, se oficializados ou não os Cartórios de Notas e 
os Registros Públicos. 
A competência para regular tais serviços públicos é exclusiva dos Estados, que a formalizam através 
dos seus respectivos Códigos de Organização Judiciária. Isto se impõe em razão de que os ônus de 
funcionamento dos serviços judiciais são de cada um dos Membros da Federação. 
Do ponto de vista administrativo cabe, pois, aos Estados definir a maneira de realizar esses serviços, 
não sendo próprio da Constituição regular a matéria. 
Parecer:   
   Improcedente.  
Evidentemente, a competência para organizar a Justiça não cabe, exclusivamente, aos Estados.  
Estes, necessariamente, hão de levar em conta os princípios e normas gerais estipuladas pela 
União.  
O art. 199 e seus parágrafos gizam as funções institucionais dos serviços notariais e registrais, 
prevendo, ainda, que lei complementar definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário.  
Pela rejeição. 
 
 
   EMENDA:19023 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AUGUSTO CARVALHO (PCB/DF) 
Texto:   
   Emenda Supressiva Dispositivo Emendado: Art. 199  
Suprima-se o art. 199 do Projeto de Constituição. 
Justificativa: 
A estrutura cartorária brasileira padece de profunda reforma, a fim de que os privilégios concedidos a 
uns poucos beneficiários sejam extintos em nome da moralidade da Justiça. 
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É sabido que os detentores do poder sempre presentearam os seus protegidos com cartórios de 
modo que os seus serviços prestados aos mesmos fossem regiamente recompensados com o 
dinheiro do contribuinte. 
Não é de se admitir que os donos de cartórios fiquem a exercer privadamente serviços essenciais do 
Estado, em autentica manutenção dos regimes existentes ao tempo da colonização portuguesa com 
as Capitanias Hereditárias. 
O Estado tem todas as condições em continuar a exercer de modo até aperfeiçoado as atribuições 
cartorárias, até então exercidas de modo privado. 
A redação oferecida pelo artigo que ora se suprime significa um retrocesso profundo no atual sistema 
existente, onde se procurou, ainda que de modo tênue, enfrentar o problema da oficialização dos 
cartórios. 
Não se admite a manutenção dos privilégios daqueles que somente viveram e enriqueceram às 
custas do exercício de atividade essencial do Estado. 
A permanecer os cartórios privados, melhor seria instituir os Juízos privados, onde os Magistrados 
cobrariam também pelos despachos e sentenças proferidos, o que é verdadeiro absurdo. 
Parecer:   
   Pela rejeição, na forma da orientação adotada na Comissão de Sistematização. 
 
 
   EMENDA:19409 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LEZIO SATHLER (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 199  
Acrescente-se ao Art. 199 um § 3o., com a redação abaixo, e renumere-se o atual § 3o. para o § 4o.  
"§ 3o. - fica assegurado ao substituto, na vacância, o direito de acesso ao cargo de titular,  
desde que tenha pelo menos dois anos de exercício na função." 
Justificativa: 
Procura-se assegurar ao escrevente substituto, na vacância, o direito de acesso ao cargo de titular, 
desde que conte pelo menos dois anos na função. 
Assim, o preenchimento do cargo máximo das Serventias se fará, preferencialmente, por promoção, 
premiando aqueles que desempenhem as mesmas funções do titular por pelo menos dois anos. Tal 
prazo tem analogia no Direito Administrativo, quando se sabe que os funcionários públicos 
concursados adquirem estabilidade após dois anos de exercício na função. 
Com esse dispositivo se fará justiça aos escreventes substitutos que são quem, na maioria dos 
casos, efetivamente cuidam do andamento dos serviços notariais e registrais. 
Parecer:   
   Temos a convicção de que a matéria em foco recebeu tratamento adequado no Projeto. Pela 
prejudicialidade. 
 
 
   EMENDA:19843 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 199  
- Dê-se a seguinte redação ao Artigo 199:  
"Art. 199 - As serventias judiciais e extrajudiciais são oficiais, remunerados os seus  
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titulares e servidores exclusivamente pelos cofres públicos, estando as primeiras subordinadas ao  
Tribunal do respectivo foro e as extrajudiciais aos executivos estaduais, dispondo as leis de  
organização judiciária sobre as respectivas carreiras e dependendo o provimento inicial de  
aprovação em concurso de provas e títulos." 
Justificativa: 
A oficialização dos cartórios e serventes já é um clamor nacional. A capacidade dos titulares de 
cartórios em resistir a oficialização tem sido enorme. Espera a nação que a Assembleia Nacional 
Constituinte venha resolver de vez o problema.  
Prevê a emenda que as serventias extrajudiciais subordinem-se ao Executivo, pois são serviços 
públicos que precisam ficar sob o controle popular. 
Parecer:   
   Pela rejeição. A emenda já está, parcialmente, atendida nos seus objetivos. 
 
 
   EMENDA:20118 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GASTONE RIGHI (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Acrescente-se onde couber nas Disposições Transitórias:  
Art. - Fica assegurada aos atuais substitutos das serventias judiciais, notariais e  
registrais, na vacância, o acesso, ao respectivo cargo de titular, desde que, investidos na forma  
da lei, contém 5 anos de exercício nessa condição, à data da promulgação desta Constituição. 
Justificativa: 
A proposta visa aproveitar na vacância das serventias a que se refere, seus substitutos, desde que 
preenchidos os requisitos de tempo e aptidão nela estabelecidos. 
É de suma importância privilegiar aqueles que já veem, de fato, conduzindo os serviços na qualidade 
de substitutos, seja pela continuidade e segurança que se outorgará aos mesmos, seja pelo aspecto 
isonômico de que se reveste o dispositivo, à vista das milhares de efetivações já havidas em todo o 
território nacional redundantes da aplicação do Art. 208 da nossa Lei Magna. 
Trata-se como é óbvio, de provimento derivado, largamente encontrado no Direito Comparado, 
especialmente nas nações mais desenvolvidas, à vista de que os beneficiários são investidos, no 
início das carreiras, por concurso público. Pelo dispositivo oferecido, além do mais, propugna-se pelo 
aproveitamento dos servidores nas serventias da mesma natureza em que já consolidaram pela 
experiência, conhecimento altamente técnico que lhes outorga as melhores aptidões ao cargo. 
Parecer:   
   A Emenda em exame visa a conferir aos substitutos das serventias de foro judicial, o direito à 
efetivação no cargo de titular, no caso de vacância.  
Ora, o Projeto dispõe sobre a estatização das referidas serventias, demonstrando sensível avanço 
nessa área e repondo, no lugar adequado, as funções contrárias, como verdadeiro encargo estatal.  
Pretende-se, assim, extinguir os privilégios até então conferidos aos titulares de serventias que, por 
delegação do Estado prestam serviços notariais, a nosso ver indelegáveis.  
O disposto no art.455 do Projeto, por sua vez, ressalva os direitos dos atuais titulares. Pretende-se 
estender tais direitos aos substitutos ou terceiros, de um modo geral, é esvaziar a regra estatizadora, 
a ponto de retirar-se a sua eficácia para se manter os privilégios que se pretende extinguir.  
Somos pela rejeição da Emenda. 
 
 
   EMENDA:20136 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao Art. 199, do Projeto de Constituição, a seguinte redação:  
Art. 199 - Os serviços notariais e registrais serão exercidos pelo Poder Público.  
§ 1o. - Lei Complementar regulará as atividades dos serventuários.  
§ 2o. - O ingresso na atividade de serventuário, será obrigatoriamente, por concurso  
público de provas e títulos. 
Justificativa: 
Ao propormos alteração no Art. 199 e seus parágrafos, estamos transferindo para o Estado, serviços 
– notariais e registrais – de vital importância para a Justiça, e que estando intimamente ligados, são 
explorados pelo poder privado. Procuramos transferir para a legislação ordinária a regulamentação da 
atividade de serventuário. 
Parecer:   
   Pela rejeição. A emenda já está, parcialmente, atendida nos seus objetivos. 
 
 
   EMENDA:20208 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GASTONE RIGHI (PTB/SP) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Acrescente-se ao parágrafo 2o. do art. 199 as expressões:  
"...não se permitindo que qualquer serventia fique vaga, sem abertura de concurso de provimento  
ou remoção, por mais de 6 meses. 
Justificativa: 
Há muitos anos não são realizados concursos para provimento dos inúmeros cartórios que se 
encontram vagos, em mãos de parentes dos antigos titulares ou de apaniguados que são designados 
escrivães interinos ou oficiais maiores. 
Não se justifica tal protelação quando inúmeros serventuários da justiça, aguardam uma oportunidade 
para submeter-se a concurso e ocupar tais cargos, às vezes, até com mais experiência que os atuais 
detentores. É inócua a disposição constitucional de que o ingresso na atividade notarial e registral 
dependerá de concurso público, se o provimento dos cargos maiores e mais visados pelos 
apadrinhados, fica sendo continuadamente postergado. 
É ora de se limitar a duração da vacância das serventias para se evitar a manutenção da distribuição 
de favores. 
Parecer:   
   Pela rejeição. A emenda já está, parcialmente, atendida nos seus objetivos. 
 
 
   EMENDA:20306 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda No.  
Dê-se ao art. 199, "caput" a seguinte redação:  
Art. 199 - Lei Complementar disciplinará os serviços notariais e registrais. 
Justificativa: 
A matéria carece de maior amadurecimento, que certamente se alcançará por ocasião da feitura da 
lei complementar. 
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Parecer:   
   Pela rejeição. A emenda já se encontra parcialmente atendida. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE O 

 
   EMENDA:21112 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JONAS PINHEIRO (PFL/MT) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO - ARTIGO 146  
§ 2o. - O ingresso na atividade notarial e registral dependerá, obrigatoriamente, de concurso  
público de provas e títulos, assegurando o direito de efetivação àqueles em pleno exercício da 
função na data da promulgação desta Constituição. 
Justificativa: 
São milhares de brasileiros que estão na atividade notarial e registral e por longos anos de pleno 
exercício. 
Muitos com investimento vultuosos e, quase sempre, como pioneiros nas áreas de fronteiras 
recentemente desbravada. 
Não tiveram oportunidade de participar em concursos, além de ter no passado recente jurisprudência 
de efetivação de outros por Emenda Constitucional. 
É justo que aqueles que já estão exercendo suas funções, com muita habilidade e dedicação sempre 
acompanhado pelo Poder Judiciário superior, venham a efetivar-se nas suas atividades. 
Parecer:   
   Temos a convicção de que a matéria da presenta Emenda, tendo em vista os elevados subsídios 
recebidos, recebeu tratamento adequado no novo Substitutivo.  
Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
 
 
   EMENDA:21129 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JESUALDO CAVALCANTI (PFL/PI) 
Texto:   
   Suprimam-se o art. 146 e seus parágrafos, renumerando-se os seguintes. 
Justificativa: 
O exercido, em caráter privado, de funções próprias do Poder Público, constitui uma das mais abjetas 
heranças do feudalismo. 
A inclusão desse dispositivo atenta, frontalmente, contra a seriedade desta Constituinte, por 
representar uma tentativa de perpetuar um privilégio iniquo, retrógrado, indefensável. 
É notório que os cartórios de notas e registros públicos são responsáveis pela prosperidade dos 
grandes marajás deste País. 
Além do mais, mantê-lo no texto seria um injustificável retrocesso, eis que, em virtude da Emenda 
Constitucional nº 7, de 1977 (art. 206), serventias do foro extrajudicial, em vários Estados, já vêm 
sendo exercidas sob a responsabilidade do Poder Público. A solução adequada estaria na 
estatização das restantes, à medida que forem vagando, passando seus servidores a perceber pelo 
Poder Público, como proponho em outra emenda. 
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Parecer:   
   A Emenda, por pretender a estatização dos serviços notariais e registrais, procura ressuscitar 
medida já vencida nas fases anteriores de elaboração constitucional.  
Pela rejeição. 
 
 
   EMENDA:21321 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Aditiva para Adequação do Texto do Substitutivo do Relator no § 2o. do Art. 146, o  
Seguinte:  
Art. 146 ....................................  
§ 1o.........................................  
§ 2o....., e a titularidade quando vaga, será preenchida pelo acesso do escrevente que estiver  
no exercício da função de substitutivo há mais de 5 (cinco) anos. 
Justificativa: 
Pretende-se com a preposição, acrescentar ao texto do projeto, o direito já existente na atual 
Constituição (Art. 208, Emenda Constitucional nº 22 de 20.06.82) aprovado no trabalho desta 
Constituinte, na Comissão do Poder Judiciário, inexplicavelmente, suprimido na Comissão temática. 
O princípio geral do Direito, de que todos são iguais perante a lei, bem como de isonomia e equidade 
amparam juridicamente esta pretensão. 
O ingresso na atividade notarial e registral por concurso público, igual aos escreventes juramentados, 
aos membros do Ministério Público, aos Delegados de Polícia, aos Magistrados, etc., para as quais 
se exige o concurso público, na primeira investidura, têm o direito de ascendência na carreira. 
Como exemplo podemos citar o Juiz Substituto ascendente a Juiz Titular e, progressivamente, a Juiz 
de Alçada, Desembargador e Ministro de Tribunais Superiores; o Promotor Substituto a Promotor e a 
Procurador, os advogados e os membros do Ministério Público, têm assegurado o direito acesso ao 
mais alto cargo de sua carreira, quer por antiguidade, quer por merecimento. 
É neste momento em que o clamor geral impõe uma Carta Constitucional alicerçada na igualdade de 
direitos, nada mais justo que se instituir o direito de fazer carreira para os escreventes da Justiça. 
Parecer:   
   O acréscimo proposto conflita com a exigência que, no próprio dispositivo alvo da Emenda, o 
antecede, isto é, a necessidade de concurso público para ingresso na atividade  
notarial e registral.  
Pela rejeição. 
 
 
   EMENDA:21329 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTERO DE BARROS (PMDB/MT) 
Texto:   
   Pela presente emenda o Artigo 146 passa ter a seguinte redação:  
Art. 146 - Os serviços notariais e registrais são exercidos exclusivamente e de forma  
intransferível, pelo Poder Público. 
Justificativa: 
Os serviços notariais são de grande importância para a sociedade e particularmente para a Justiça. 
A lisura com que são tratados os registros públicos é uma preocupação constante em todas as 
discussões sobre os Cartórios. 
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Não são poucas as vezes que presenciamos casos de fraudes praticados por notários, e que sem 
dúvida coloca em risco a credibilidade deste serviço. 
Para garantir a originalidade dos registros públicos, ao nosso ver, a única alternativa é o controle 
destes serviços pelo Poder Público. 
Parecer:   
   A Emenda, ao pretender a estatização dos serviços notarias e registrais, procura ressuscitar ideia já 
vencida nas fases anteriores de elaboração constitucional.  
Pela rejeição. 
 
 
   EMENDA:21526 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOFRAN FREJAT (PFL/DF) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo emendado: Art. 146  
O art. 146 do projeto passa a ter a seguinte redação:  
O art. 146 Ficam oficializadas as serventias do foro judicial e as extrajudiciais, passando  
seus titulares e serventuários a serem remunerados exclusivamente pelos cofres públicos, ressalvada 
a situação dos atuais titulares nomeados em caráter efetivo.  
Os parágrafos, 1o., 2o. e 3o. ficam prejudicados. 
Justificativa: 
O texto atual do art. 146 é um retrocesso ao que está na carta vigente, artigos 206, 207 e 208, com a 
nova redação dada por Emenda Constitucional. 
As serventias extrajudiciais, isto é, Cartórios de Notas, de Registro Público, etc. que são os de 
maiores receitas, ficaram fora da oficialização. 
Juízes, Serventuários e a população brasileira aguardam ansiosamente, a oficialização dos Cartórios. 
Mantê-los privatizados é prolongar a existência de odiosos privilégios medievais. 
Convém ressaltar que nossa proposta resguarda o direito dos atuais titulares. 
Parecer:   
   pela rejeição, tendo em vista o que os projetos anteriores optaram pela privatização, com a 
vantagem de impedir a expansão dos quadros de servidores. 
 
 
   EMENDA:21802 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HARLAN GADELHA (PMDB/PE) 
Texto:   
   Título X - Disposições Transitórias.  
Modificar a redação do artigo 17, acrescentando-se um Parágrafo único, ambos com o  
seguinte teor:  
Art. 17 - Serão estatizadas as serventias do foro judicial e extrajudicial, incluindo-se aí os  
serviços notariais e registrais, respeitados os direitos de seus atuais titulares.  
Parágrafo único - Lei complementar regulamentará a Oficialização, dando a forma de  
provimento, as atividades e disciplinará a responsabilidade civil e criminal de seus  
servidores.  
Suprima-se:  
Art. 146, §§ 1o., 2o, e 3o, por entrarem em conflito com os dispositivos ora propostos. 
Justificativa: 
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A norma constitucional não pode ser conflitante entre os seus dispositivos, daí a proposição para que 
seja supresso o Art. 146, §§ 1º, 2º e 3º. 
O Estado democrático não deve e nem pode ser omisso em se tratando de matéria constitucional de 
relevante importância no contexto da sociedade. 
Quando apresentamos Emenda anterior prevendo a Oficialização das serventias de justiça do foro 
judicial e extrajudicial, apontamos um ponto contraditório do Projeto de Constituição contido no Art. 
199, o qual permitia que os registros Públicos continuem privatizados. 
Apontamos o Art. 12 – são direitos e liberdades invioláveis: INC. III – A cidadania. Alínea: C – Serão 
gratuitos todos os atos necessários ao exercício da cidadania, inclusive os de natureza processual e 
os de registro civil. 
Em Emenda anterior elogiamos tal dispositivo e consideramos um avanço social muito grande ao 
permitir a todo cidadão, independente da classe social, o direito de requerer sua “Certidão de 
Nascimento”, sem ter que passar o vexame público do “pobre na forma da lei”, ou, através de 
instituições assistencialistas atreladas ao Poder Político. 
Agora, com o Substitutivo, o que vemos: supressão do dispositivo, e, ironicamente, foi acrescido ao 
Art. 6º, o § 11, do seguinte teor: “Serão gratuitos todos os atos necessários ao exercício da cidadania, 
nos termos da lei”. 
A saída encontrada foi pelo fato de termos alertado de serem gratuitos os registros de nascimento e 
ao mesmo tempo a serventia de justiça ser privada. 
É mais um absurdo da Comissão de Sistematização e pelo qual não concordamos e aqui lavramos o 
nosso protesto. 
Neste momento, indagamos: qual o porquê de continuar privado os serviços notarias e registrais? 
Por que não pode ter o Estado competência para gerir a máquina administrativa de um serviço 
público? 
Falta de competência ao Poder Judiciário? 
A quem interessa tal condição? 
Parecer:   
   A presente Emenda objetiva alterar a redação do art. 17 do Título das Disposições Transitórias.  
A modificação proposta não aperfeiçoa a fórmula adotada, a qual bem exprime os fins pretendidos 
pela citada norma.  
Pela rejeição. 
 
 
   EMENDA:22394 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON CARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Dispositivo Emendado: Artigo 146  
Emenda Modificativa  
Dê-se a seguinte redação ao "caput" do Artigo 146:  
Artigo 146 - As serventias de justiça serão organizadas e mantidas pelo Estado, incluídas no  
orçamento do Poder Judiciário. 
Justificativa: 
Melhorar a redação do “caput”, tornando-a mais clara, e impedir a formação de uma esdruxula 
carreira nacional de serventuários, ou a adoção de um padrão nacional de remuneração dos 
auxiliares da justiça, o que, além de violar o princípio federativo, levaria, por certo, ao nivelamento por 
baixo, aviltando tal categoria. 
Parecer:   
   Em que pese a opinião do douto Constituinte, opino pela rejeição da Emenda, por entendê-la 
conflitante com o entendimento da Comissão de Sistematização. 
 
 
   EMENDA:22537 REJEITADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   Emenda (aditiva)  
Título V - Capítulo IV - Seção I  
Inclua-se, como art. 146, um dispositivo com a seguinte redação, renumerando-se o atual artigo  
146 e seguinte:  
"Art. - As serventias judiciais e extrajudiciais são oficializadas e os respectivos  
serviços prestados pelo Estado.  
Parágrafo Único - Os auxiliares da justiça serão organizados em carreira." 
Justificativa: 
O Projeto anterior consagrava a oficialização no art. 198. O princípio deve estar inserto nas 
“Disposições Gerais” do capítulo relativo ao Poder Judiciário. Aí a sede própria. 
No entanto, o novo Projeto colocou a estatização das serventias judiciais no Título que cogita das 
disposições constituições transitórias. Com a devida vênia, há nisso um equívoco, pois se trata de 
norma permanente. O que poderá ficar naquelas regras transitórias será o princípio resguardando a 
situação “dos atuais titulares” dessas serventias. 
Parecer:   
   Em que pese a opinião do douto Constituinte, opino pela rejeição da Emenda, por entendê-la 
conflitante com o entendimento da Comissão de Sistematização. 
 
 
   EMENDA:22761 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   TITO COSTA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Acrescente-se, nas disposições transitórias, Título X, onde couber, o presente artigo, ao  
parecer do relator.  
"Artigo - Aos substitutos judiciais, notarias ou registrais é asseguradas, na vacância  
do respectivo ofício, a efetivação no cargo de titular, desde que contém cinco anos de efetivo  
exercício na função ou que tenham vinte anos de atividades judicial, notarial ou registral à data  
da instalação dos trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte". 
Justificativa: 
O Substituto denominado Oficial Maior em alguns Estados – é servidor de carreira regularmente 
concursado, consoante prescreve o art. 97, § 1º, da Constituição vigente. É figura imprescindível no 
exercício da serventia, remontando sua criação do Decreto nº 6986 de 25 de fevereiro de 1935 (art. 
15). Pratica, simultaneamente com o titular, todos os atos a este cometidos. Conquista essa posição 
após muitos anos de serviço prestado à Justiça. 
A presente emenda objetiva evitar uma injustiça, que aos Substitutos nomeados e em exercício há 
mais de cinco anos quando da instalação da Constituinte, a esses antigos servidores, que ao lado 
dos titulares desses cartórios vêm assumindo iguais responsabilidades, seja cerceador o direito de 
acesso, na vacância. Seria uma restrição injustificável numa carreira, aos que nela militam há anos e 
que têm a justa expectativa de galgar seu derradeiro posto. 
Não se pretende beneficiar quem recentemente tenha sido designado para essa função de Substituto. 
A emenda faz expressa ressalva, somente alcançando os que já exerciam tal atividade, há mais de 
cinco anos, muito antes, portanto, da instalação da Constituinte. 
E que a esse tempo já tenha pelo menos vinte anos de serviço. 
Parecer:   
   Pretende a Emenda estabelecer aos Substitutivos os direitos a serem resguardados aos Titulares 
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das Serventias de Foco Judicial a serem estatizados.  
Trata-se, na verdade, de pretensão inaceitável, pois inexiste direito adquirido por parte daqueles que, 
à época da estatização não estiverem à frente da respectiva serventia.  
A medida, além disso, adiaria por longo período de tempo os efeitos da estatização.  
Pela rejeição. 
 
 
   EMENDA:22776 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JALLES FONTOURA (PFL/GO) 
Texto:   
   Nos termos do art. , do Regimento Interno da Assembleia Nacional Constituinte, altere-se o art.  
146, do Substitutivo do Projeto de Constituição para os termos seguintes:  
"Art. 146 - Os serviços notariais e registrais são exercidos pelo Poder Público,  
diretamente ou mediante concessão temporária, concedida nos termos de lei complementar.  
Parágrafo Único - Fica assegurada aos atuais titulares das serventias do foro extrajudicial a  
mantença do seu cargo nas condições admitidas no sistema jurídico anterior". 
Justificativa: 
As serventias do foro extrajudicial encontram-se no Substitutivo em foco, integralmente submetidas 
ao pálio do regime privado, como fendas constituídas com e para épocas passadas. 
Como todos os serviços públicos essenciais, é imprescindível que se submetam eles ao regime 
público, único coerente com a natureza destas funções, a fim de que não haja retrocesso 
constitucional, adotando-se no texto da Carta Magna dispositivo que renuncia aos avanços, ainda que 
pequenos, obtidos contra os privilégios obtidos com o exercício daquelas tarefas. 
Por respeito ao direito adquirido, mantém-se nesta proposta a situação dos atuais titulares das 
serventias do foro extrajudicial, condição inextensível a quaisquer outros servidores nelas atuantes. 
Parecer:   
   A emenda visa a tornar públicos os serviços notariais e registrais. Alega o douto Constituinte no seu 
arrazoado que tais serviços, como ocorre atualmente, constituem fonte de enriquecimento rápido para 
os seus titulares.  
São deveras louváveis as razões do propositor, até porque se trata de serviços essenciais que a 
nenhum de nós é dado fugir. Justo, portanto, que fossem prestados pelo Estado.  
No entretanto tal opinião não condiz com a sistemática geral adotada pela Comissão de 
Sistematização. Assim, somos pela rejeição. 
 
 
   EMENDA:22890 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO MACARINI (PMDB/SC) 
Texto:   
   Altera a redação do § 2o. do art. 146:  
§ 2o. O ingresso na atividade notarial e registral dependerá, exclusivamente, de concurso  
público de provas. 
Justificativa: 
O acesso não só ao serviço público, como o ingresso na atividade notarial e registral deve ser feito, 
exclusivamente, por concurso público de provas. E só provas, não de títulos e provas. 
Parecer:   
   A emenda quer que o ingresso na atividade notarial e registral dependa de concurso apenas de 
provas. Não nos parece solução aconselhável.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:22975 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Título V - Capítulo IV - Seção I  
Dê-se ao art. 146 a redação seguinte:  
"Art. 146 - Os serviços notariais e registrais serão exercidos pelo Poder Público." 
Justificativa: 
A tendência histórica do direito brasileiro é a oficialização dos serviços cartorários, o que, 
paulatinamente, vem sendo conseguido na esmagadora maioria dos Estados. 
Não há sentido em se alterar uma tal situação, mormente quando atendendo ao interesse público. 
Parecer:   
   Pela rejeição da Emenda que pretende burocratizar um ser viço que funciona com presteza e 
eficiência. 
 
 
   EMENDA:23308 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO BALESTRA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Acrescente-se, nas disposições transitórias, Título X, onde couber, o presente artigo, ao  
parecer do relator.  
"Art. - Fica assegurada aos substitutos das serventias judiciais, notariais e registrais, na  
vacância, a efetivação no cargo de titular, desde que contem 5 anos de exercício nessa condição ou  
que tenham 10 anos de atividade judicial, notarial ou registral à data da promulgação da Assembleia  
Nacional Constituinte". 
Justificativa: 
O Substituto – denominado Oficial Maior em alguns Estados – é servidor de carreira regularmente 
concursado, consoante prescreve o Art. 97, § 1º, da Constituição vigente. É figura imprescindível no 
exercício da serventia. Pratica, simultaneamente com o titular, todos os atos a este cometidos. 
A presente Emenda objetiva evitar uma injustiça a esses servidores, que ao lado dos titulares desses 
cartórios vem assumindo iguais responsabilidades. Não podem eles ver cerceado o seu direito de 
acesso, na vacância da serventia. Seria uma restrição injustificável numa carreira, aos que nela 
militam e que têm a justa expectativa, para não dizer “direito adquirido”, de galgar seu derradeiro 
posto. 
Parecer:   
   Pretende a Emenda estabelecer aos Substitutivos os direitos a serem resguardados aos Titulares 
das Serventias de Foco Judicial a serem estatizados.  
Trata-se, na verdade, de pretensão inaceitável, pois inexiste direito adquirido por parte daqueles que, 
à época da estatização não estiverem à frente da respectiva serventia.  
A medida, além disso, adiaria por longo período de tempo os efeitos da estatização.  
Pela rejeição. 
 
 
   EMENDA:23562 REJEITADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO PEROSA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Aditado: Art. 146  
O § 1o., do art. 146, passa a ter a seguinte redação:  
"§ 1o. - Lei complementar regulará o acesso, as atividades, disciplinará a responsabilidade  
civil e criminal dos notários, registradores e seus prepostos, por erros ou excessos cometidos, e  
definirá a fiscalização de seus atos pelo Judiciário". 
Justificativa: 
A presente emenda visa acompanhar a abrangência que se quer dar ao dispositivo, ao seu todo. 
Assim, é imperativo que se preveja o acesso nas atividades notarial e registral. 
Parecer:   
   Em que pese a opinião do douto Constituinte, opino pela rejeição da Emenda, por entendê-la 
conflitante com o entendimento da Comissão de Sistematização. 
 
 
   EMENDA:23699 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOAQUIM BEVILÁCQUA (PTB/SP) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Acrescente-se, nas Disposições Transitórias, Título X, onde couber, o presente artigo ao  
parecer do relator:  
"Art. Fica assegurada aos substitutos das serventias judiciais, notariais e registrais, na  
vacância, a efetivação no cargo de titular, desde que contem com 5 anos de exercício nessa função 
ou que tenham 15 anos de atividades judicial, notarial ou registral à data da instalação dos  
trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte." 
Justificativa: 
O Substituto – denominado Oficial Maior em alguns Estados – é servidor de carreira regularmente 
concursado, consoante prescreve o Art. 97, § 1º, da Constituição vigente. É figura imprescindível no 
exercício da serventia, remontando sua criação ao Decreto nº 6.986, de 25 de fevereiro de 1935 (art. 
15). Pratica, simultaneamente com o titular, todos os atos a este cometidos. Conquista essa posição 
após muitos anos de serviço prestado à Justiça. 
A presente Emenda objetiva evitar uma injustiça, que aos Substitutos nomeados e em exercício há 
mais de cinco anos quando da instalação da Constituinte, a esses antigos servidores, que ao lado 
dos titulares desses cartórios vêm assumindo iguais responsabilidades, seja cerceado o direito de 
acesso, na vacância. Seria uma restrição injustificável numa carreira, aos que nela militam há anos e 
que têm à justa expectativa de galgar seu derradeiro posto. 
Não se pretende beneficiar quem recentemente tenha sido designado para essa função de Substituto. 
A Emenda faz expressão ressalva, somente alcançando os que já exerciam tal atividade, há mais de 
cinco anos, muito anos, portanto, da instalação da Constituinte. 
E que a esse tempo já tenha pelo menos quinze anos de serviço. 
Parecer:   
   Pretende a Emenda estabelecer aos Substitutivos os direitos a serem resguardados aos Titulares 
das Serventias de Foco Judicial a serem estatizados.  
Trata-se, na verdade, de pretensão inaceitável, pois inexiste direito adquirido por parte daqueles que, 
à época da estatização não estiverem à frente da respectiva serventia.  
A medida, além disso, adiaria por longo período de tempo os efeitos da estatização.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:23730 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WILSON MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   Emenda aditiva  
Dispositivo emendado: art. 146, § 1o.  
Acresça-se ao § 1o., do art. 146 do substitutivo, após o vocábulo "erros", a expressão  
"dolo, fraude e má fé", ficando com a seguinte redação:  
"§ 1o. - Lei complementar regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil  
e criminal dos notários, registradores e seus prepostos, por erro, dolo, fraude e má fé, ou  
excessos cometidos, e definirá a fiscalização de seus atos pelo Judiciário." 
Justificativa: 
O texto deixou de contemplar os demais vícios de vontade. 
A emenda visa abranger as demais hipóteses em que se faz presente a responsabilidade civil. 
Parecer:   
   Os objetivos perseguidos pela Emenda já se encontram resguardados pelo disciplinamento adotado 
pelo Substitutivo.  
Pela prejudicialidade. 
 
 
   EMENDA:25076 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LEOPOLDO BESSONE (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa do art. 146 e seu parágrafo 1o. do Projeto de Constituição, da  
"Comissão de Sistematização".  
Passam o Art. 146 e o parágrafo primeiro, a terem a seguinte redação:  
"Art. 146 - Os serviços notariais e registrais são exercidos em caráter privado, com  
definição e fiscalização do Poder Público.  
§ 1o. - Lei Complementar regulará suas atividades, disciplinará a responsabilidade civil  
e criminal dos notários, registradores e seus atos."  
§ 2o. ......................................  
§ 3o. ...................................... 
Justificativa: 
O objetivo principal da presente proposição é tornar mais simplificado e coerente o “caput” do artigo e 
seu parágrafo primeiro. 
Sem dúvida que o natural e muito mais lógico, é que o Poder Público que delegar a função deve ser o 
mesmo para o exercício da fiscalização, a fim de evitar futuras complicações e dúvidas quando da 
elaboração da Lei Complementar prevista, além de tornar mais técnico o trabalho da Constituinte, 
principalmente sob o ponto de vista jurídico, colocando o futuro legislador com maior liberdade de 
raciocínio no aperfeiçoamento das leis. 
Parecer:   
   A presente Emenda objetiva alterar a redação do art. 17 do Título das Disposições Transitórias.  
A modificação proposta não aperfeiçoa a fórmula adotada, a qual bem exprime os fins pretendidos 
pela citada norma.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:25220 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO PÁDUA (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 146  
Os serviços notariais e registrais são exercidos em caráter privado, por delegação do  
Poder Público, respeitada a situação dos atuais substitutos do foro judicial e extrajudicial  
assegurando-lhes o acesso a titularidade na vacância até a data da promulgação desta  
Constituição. 
Justificativa: 
Os substitutivos são egressos do quadro de escreventes juramentados da serventia, e que já 
prestaram concurso público na forma do art. 97, § 1º, da Constituição Federal em vigor. A nomeação 
do Substitutivo na forma estabelecida pela proposição obedece a um critério existente na 
Magistratura e no Ministério Público. A primeira investidura, tanto para a carreira de Magistrado como 
para o Promotor de Justiça, se dá por concurso público, respectivamente, Juiz Substituto, Promotor 
Substituto, como ascendência na carreira, através da prova de mérito e tempo de serviço, como é da 
justiça. Nunca se ouviu falar em concurso para Juiz Titular, Promotor Titular ou mesmo 
Desembargador. 
Destaque, sobretudo, o princípio de isonomia e equidade, vale dizer, o mesmo direito não pode ser 
negado a todos os brasileiros que exerçam a função, pois esses são os excelsos fundamentados da 
Justiça. 
Parecer:   
   A emenda propõe outra redação ao art. 146, "caput", a fim de regular a situação dos atuais 
substitutos do foro judicial e extrajudicial. Alteração inaceitável, por incluir na norma  
permanente solução de hipótese transitória.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:25258 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ACIVAL GOMES (PMDB/SE) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprimir o Artigo 146 do Substitutivo do Relator. 
Justificativa: 
A Constituição deve ser concisa, trazendo em seu bojo apenas os princípios fundamentais, deixando 
a instituição e regulamentação dos serviços notariais e registrais para a Lei Ordinária. 
Assim, justifica-se, pois a supressão do art. 146 do Substitutivo. 
Parecer:   
   A emenda quer suprimir o art. 146, que trata dos serviços notariais. Achamos melhor mantê-lo.  
Pela rejeição. 
 
 
   EMENDA:25494 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   HELIO ROSAS (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Acrescente-se, nas disposições transitórias, Título X, onde couber, o presente artigo, ao  
parecer do relator.  
Artigo - "Fica assegurado aos substitutos das serventias judiciais, notariais e registrais, na  
vacância, a efetivação no respectivo cargo de titular, desde que em exercício na função, há mais  
de cinco (5) anos, na data da instalação dos trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte." 
Justificativa: 
Pretende-se, com a proposição que trata da nomeação dos Substitutos ao cargo de Titular, criar uma 
regra que atenda aos princípios cardeais de justiça e de equidade. 
Destaque-se, sobretudo, que o Art. 208 da atual Carta Magna, redação dada pela emenda nº 22, de 
29 de junho de 1982, efetivou os Substitutos até dezembro de 1983. 
Estes são os principais fundamentos de justiça. 
Parecer:   
   Pretende a Emenda estabelecer aos Substitutivos os direitos a serem resguardados aos Titulares 
das Serventias de Foco Judicial a serem estatizados.  
Trata-se, na verdade, de pretensão inaceitável, pois inexiste direito adquirido por parte daqueles que, 
à época da estatização não estiverem à frente da respectiva serventia.  
A medida, além disso, adiaria por longo período de tempo os efeitos da estatização.  
Pela rejeição. 
 
 
   EMENDA:25495 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   THEODORO MENDES (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Acrescente-se, nas disposições transitórias, Título X, onde couber, o presente artigo, ao  
parecer do relator.  
"Artigo - Aos substitutivos judiciais, notariais ou registrais é assegurada, na vacância  
do respectivo ofício, a efetivação no cargo de titular, desde que contem cinco anos de efetivos  
exercício na função e que tenham vinte anos de atividade judicial, notarial ou registral à data  
da promulgação da Assembleia Nacional Constituinte". 
Justificativa: 
Os substitutos são egressos do Quadro de Escreventes Juramentados ou Habilitados da Serventia e 
que já prestaram concurso público na forma do artigo 97, § 1º, da Constituição Federal em vigor. A 
nomeação do substituto na forma estabelecida pela proposição obedece a um critério existente na 
Magistratura e no Ministério Público. A primeira investidura tanto para a carreira de Magistrado como 
para os Promotores Públicos, se dá por concurso público, com ascendência na carreira, através de 
prova de mérito e tempo de serviço. 
Ademais, é de bom alvitre esclarecer que os Substitutos prestam longos anos de dedicado trabalho à 
causa da fé pública, adquirindo experiência pelo exercício paralelo da função de titular. 
Parecer:   
   Pretende a Emenda estabelecer aos Substitutivos os direitos a serem resguardados aos Titulares 
das Serventias de Foco Judicial a serem estatizados.  
Trata-se, na verdade, de pretensão inaceitável, pois inexiste direito adquirido por parte daqueles que, 
à época da estatização não estiverem à frente da respectiva serventia.  
A medida, além disso, adiaria por longo período de tempo os efeitos da estatização.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:25688 REJEITADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NION ALBERNAZ (PMDB/GO) 
Texto:   
   O Deputado Constituinte que esta subscreve propõe que se dê ao art. 146 e seu § 2o, mantidos  
os §§ 1o. e 3o, a seguinte redação:  
Art. 146 - Os serviços notariais e registrais são exercidos em caráter privado, por concessão  
temporária do Poder Público.  
§ 1o. ......................................  
§ 2o. - O ingresso na atividade notarial e registral dependerá, obrigatoriamente, de apuração  
da idoneidade moral do candidato e de sua aprovação em concurso público de provas e títulos.  
§ 3o. ...................................... 
Justificativa: 
Cogita-se de serviços públicos, que particulares podem executar mediante concessão. Não se trata, 
pois, de simples delegação, que haveria de originar-se de uma autoridade, capacitando para a 
realização de um ato outro servidor público. 
Por outro lado, cuida-se genericamente de um contrato, que deve ter prazo de eficácia. 
No § 2º exige-se a apuração da idoneidade moral do candidato, não se contentando com a só 
capacitação intelectual demonstrada no concurso. 
Dada à natureza dos serviços, o primeiro requisito parece assumir a mesma relevância que tem o 
segundo. 
Parecer:   
   Pela rejeição. A emenda não encontra abrigo na orientação adotada pela Comissão de 
Sistematização. 
 
 
   EMENDA:25721 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RONALDO CEZAR COELHO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
Projeto de Constituição - Substitutivo do Relator - 26-8-87  
Art. 146  
Dê-se ao art. 146 a seguinte redação:  
"Art. 146. Os serviços notariais e registrais podem ser executados sob o regime de  
oficialização ou em caráter privado, por delegação do Poder Público, como dispuser a lei de  
cada Estado." 
Justificativa: 
Os Estados devem ter a liberdade de estabelecer o regime que mais lhe convier na exploração das 
serventias do foro extrajudicial. 
Não há qualquer motivo ou razão para que a União imponha a todos os Estados, indistintamente, o 
regime da não oficialização. 
Parecer:   
   A emenda propõe nova relação ao art. 146. Optamos já por uma outra.  
Pela rejeição. 
 
 
   EMENDA:26060 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GASTONE RIGHI (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda Aditiva Acrescente-se ao parágrafo 2o. do artigo 146 as expressões:  
"..., não se permitindo que qualquer serventia fique vaga, sem abertura de concurso de  
provimento ou remoção, por mais de 6 meses." 
Justificativa: 
Há muitos anos não são realizados concursos para provimentos dos inúmeros cartórios que se 
encontram vagos, em mãos de parentes dos antigos titulares ou de apaniguados que são designados 
escrivães interinos ou oficiais maiores. 
Não se justifica tal protelação quando inúmeros serventuários da justiça aguardam uma oportunidade 
para submeter-se a concurso e ocupar tais cargos, às vezes, até com mais experiência que os atuais 
detentores. É inócua a disposição constitucional de que o ingresso na atividade notarial e registral 
dependerá de concurso público, se o provimento dos cargos maiores e mais visados pelos 
apadrinhados, fica sendo continuadamente postergado. 
É hora de se limitar a duração da vacância das serventias, para se evitar a manutenção da 
distribuição de favores. 
Parecer:   
   Em que pese a opinião do douto Constituinte, opino pela rejeição da Emenda, por entendê-la 
conflitante com o entendimento da Comissão de Sistematização. 
 
   EMENDA:26352 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SOTERO CUNHA (PDC/RJ) 
Texto:   
   Acrescente-se o seguinte Art. 146, ao substitutivo ao Projeto de Constituição  
remunerando-se o atual e os subsequentes:  
"As serventias de justiça serão organizadas e mantidas pelo Estado, incluídas no orçamento do  
Poder Judiciário". 
Justificativa: 
Torna-se preciso melhorar a redação do “caput”, o que impedirá “a formação de uma esdrúxula 
carreira nacional de serventuários, ou adoção de um padrão nacional de remuneração dos auxiliares 
da justiça”. Na verdade isto vem transigir ao princípio federativo levando também ao descrédito ou 
avivamento da referida categoria. 
Parecer:   
   Pretende esta emenda acrescentar artigo, de no. 146, com remuneração do atual artigo 146, e dos 
subsequentes, a fim de que as serventias de justiça sejam organizadas e mantidas pelo Estado, e 
incluídas no orçamento do Poder Judiciário.  
Demos solução diferente, e melhor.  
Pela rejeição. 
 
 
   EMENDA:26459 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HARLAN GADELHA (PMDB/PE) 
Texto:   
   Título V - Da Organização dos Poderes e Sistema de Governo.  
Capítulo IV - Do Poder Judiciário.  
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Seção I - Disposições Gerais.  
Propõe-se a modificação na redação do artigo 146, §§ 1o. 2o. e 3o.  
Art. 146 - Os serviços notariais e registrais são exercidos em caráter privado, por  
delegação do Poder Público.  
§ 1o. - Lei complementar regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil  
e criminal dos notários, registradores e seus prepostos, por erros ou excessos cometidos, e  
definirá a fiscalização de seus atos pelo Judiciário.  
§ 2o. - O ingresso na atividade notarial e registral dependerá, obrigatoriamente, de concurso  
público de provas e títulos.  
§ 3o. - lei federal disporá sobre critérios para fixação de emolumentos relativos aos atos  
praticados pelos serviços notariais e registrais.  
Modifique-se para:  
Art. 146 - Os serviços notariais e registrais do foro extrajudicial, serão exercidos pelo Poder  
Público, bem como àqueles do foro judicial, ambos serventias de justiça, respeitados os direitos  
dos seus atuais titulares.  
§ 1o. - Lei complementar regulamentará a estatização, definirá as atividades, disciplinará  
a responsabilidade civil e criminal dos serventuários da justiça do foro judicial e do  
foro extrajudicial, por erros ou excessos cometidos, e atribuirá ao Judiciário a  
fiscalização de seus atos.  
§ 2o.- O ingresso na carreira de serventuário de justiça far-se-á mediante concurso público de  
provas e títulos, e aos titulares dos Ofícios de Justiça a obrigatoriedade do diploma de Bacharel  
em Direito.  
§ 3o. - Passam a constituir renda dos Estados as custas e emolumentos relativos aos atos  
praticados pelos serventuários de justiça, devidamente recolhidos aos cofres públicos através  
de guia específica emitida pelo Poder Judiciário e pagas em banco oficial.  
Suprima-se:  
Art. 17, do Título X - Das disposições transitórias, por entrar em conflito com os  
dispositivos ora propostos. 
Justificativa: 
Reapresentamos a Emenda n° 1P15275-5, com algumas alterações, à Comissão de Sistematização, 
por não aceitarmos por hipótese alguma que se perpetue indefinidamente uma questão tão grave e 
crucial como é a estatização das serventias de justiça.  
Aliás, ressalte-se, ainda deixamos assegurados os direitos a permanecerem no atual estágio em que 
se encontram os atuais titulares e demais auxiliares, e, quando da vacância de sua titularidade, o 
Estado assumirá o seu controle.  
Os serviços notariais e registrais são serventias de justiça. Os ocupantes destes cargos são 
serventuários da justiça. Em sentido amplo são os mesmos servidores públicos.  
Atribuir-se a esses notários e registradores outro regime jurídico, é inaceitável. Ocupam um cargo e 
exercem uma função pública e não são servidores públicos? 
Assim tem toda a razão o Tabelião Público, bel. Aluizio Porto Paiva, de Pernambuco, quando não 
aceitou decisão do Judiciário em passá-lo para a compulsória prevista na Constituição aos servidores 
que completam 70 (setenta) anos, sendo forçado a sair pela “expulsória” e, mesmo assim, causando 
um rebuliço tremendo ocupando manchetes de jornais em todo o País.  
Argumentava este senhor que a lei lhe dá direito a ficar no cargo até a morte.  
Considera-se um empresário e seu “negócio” não é tão rendoso como dizem.  
Afinal só de rendimentos mensais atingia a bagatela de Cz$ 2.000.000,00 (Dois milhões de 
cruzados), conforme consta em matéria publicada pelo Diário e Pernambuco.  
Em matéria publicada pelo Jornal do Brasil, de 14.08.87, sobre o episódio singular e sui generis, 
transcrevemos o seguinte trecho: 
“O drama causado por Aluísio tem origem na própria legislação que trata do funcionamento dos 
cartórios no Brasil, com raízes no Império, quando a Coroa portuguesa beneficia amigos com a 
concessão de um título de propriedade de um cartório ficava com o filho e assim sucessivamente. Até 
1977, cabia ao governo dos estados escolher os novos proprietários, em caso de morte do titular e 
falta de interesse da família, mas, a partir daí a reforma do poder judiciário determinou que, no caso 
da morte do proprietário, passaria a ser dono do cartório o tabelião-substituto, concursado”.  
Como se vê já são passados séculos e séculos e a situação continua quase a mesma.  
A única diferença proposta pela Comissão de Sistematização, através de seu relator, com o novo 
Substitutivo, é permitir a realização de concurso público para preenchimento dos tabelionatos que 
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porventura venham a ser criados, e, entende-se, os que vierem a vagar após a promulgação da nova 
Carta Magna. E daí? Submete-se um cidadão, ou vários, a um concurso público para ocupar um 
cargo e exercer uma função pública, sem perceber vencimentos, no entanto lhe é conferido o título de 
“proprietário” de um Cartório, com a finalidade lucrativa, auferindo rendimentos, pagando aos seus 
empregados, alugando imóvel e comprando material de expediente, máquinas e tudo o mais que se 
necessário para a instalação do seu “negócio”, cobrando pelos serviços prestados, “emolumentos” 
previstos, de acordo com o novo Substitutivo, fixados por Lei federal na qual a mesma disporá 
“critérios” (no Projeto de Constituição, estava previsto valor), ou melhor, quanto bem quiser a 
entender.  
Isso é uma imoralidade! 
Voltamos a indagar: por acaso os serviços notariais e registrais não são serventias de justiça? Os 
ocupantes desses cargos não são serventuários da justiça? Em sentido amplo não são os mesmos 
servidores públicos? Se não, o que são? 
Serventia é a qualidade do que serve; utilidade, préstimo, proveito. Uso, serviço, emprego, aplicação. 
Servidão Serviço. Serviço provisório ou feito em nome de outrem. Trabalho do serventuário. Trabalho 
do servente.  
Serventuário é aquele que serve num oficio; ministrante, funcionário auxiliar da justiça, que ocupa 
cargo criado em lei, com denominação própria, pago pelos cofres públicos ou remunerado mediante o 
pagamento de custas ou emolumentos (tabeliães, escrivães, oficiais de registros públicos, etc.).  
Servidor. Servente. Obsequiador, prestadio, serviçal. Que compre com correção os serviços e 
obrigações; pontual. Indivíduo que serve. Criado, doméstico. Funcionário, empregado.  
Servidor Público é aquele que pertencendo ou não ao quadro do funcionalismo, exerce oficialmente 
cargo ou função pública. (Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa, Ed. Nova Fronteira, 2ª Ed.).  
Insistimos em afirmar que a futura Constituição irá cometer o mesmo erro da atual ao prever a 
estatização dos cartórios referentes ao foro judicial, com a nova redação dada pela Emenda 
Constitucional n° 22, de 1982.  
A nossa luta em prol da Oficialização da Justiça começou em Pernambuco, quando ainda Dep. 
Estadual, nos idos de 1984, quando o eminente Des Gabriel Lucena Cavalcanti, Pres. à época do 
Egrégio Tribunal de Justiça de PE., apresentou à apreciação dos demais Desembargadores, 
Anteprojeto de Lei com o intuito de estatizar os Cartórios do foro judicial, obedecendo preceito 
constitucional. Travou uma batalha sem tréguas. Louve-se neste momento a inteligência e a 
persistência de honrado magistrado. Não se entregou, mesmo enfrentando resistências de todos os 
lados.  
Da tribuna da Assembleia Legislativa partimos para a defesa do Anteprojeto de Lei, ainda em fase de 
tramitação no Egrégio Tribunal, defendendo a sua constitucionalidade e combatendo às forças 
reacionárias que se contrapunham ao Anteprojeto.  
Finalmente o mesmo foi aprovado à unanimidade dos Desembargadores que compõem o Egrégio 
Tribunal, e, posteriormente aprovado pela Assembleia Legislativa e sancionado pelo Governador.  
Fizemos nada mais nada menos do que uma dezena de pronunciamentos a respeito da matéria.  
Recordo-me instante de uma conferência proferida pelo Ilustre Des. Benildes Ribeiro, Presidente á 
época do Egrégio Tribunal de Justiça de PE., em 04.09.1984: 
“...Tem-se uma justiça que ainda remunera a quase totalidade de seus servidores através do sistema 
arcaico das custas e emolumentos, forma de retribuição do trabalho advindo das Ordenações 
Manuelinas ou Afonsinas. A consequência é simplesmente desastrosa: 98% dos servidores não 
percebem sequer para morrer de fome; 1,5% percebem salário para viver de aperreio e até 0,5% dos 
que auferiam renda semelhante à dos Estados que exportam petróleo, já hoje vivem a reclamar”. E 
sentenciava a seguir: “Justiça cara, lenta e desacreditada”;  
Ademais vale a pena transcrever a célebre advertência feita pelo Juiz de Direito do Estado do Rio de 
Janeiro, Dr. Cláudio Vianna de Lima, ao prefaciar o livro “Manual do Escrivão”, de Benedicto de 
Carvalho:” ...Mas a verdade é que a organização judiciária vigente, em que se dão cartórios, via de 
regra, aos apaniguados do Poder, sem competência senão para a ganância e extorsão de custas 
indevidas, é a principal responsável pelo mau rendimento dos serviços forenses, dispostos, ainda, 
como no tempo em que El Rey dava sesmarias, e já agora o Poder distribui, e mal, cartórios.  
Das citações ilustrativas de nossa modesta Emenda nesta justificação, não poderia me furtar o direito 
de fazer referência a mais primorosa de todas que é a missiva enviada pelo eminente Magistrado de 
Varginha – Minas Gerais, em 15.09.1976, Dr. Francisco Vani, Benfica, também professor 
universitário, à Dep. Lygia Lessa Bastos, lida e publicada no Diário do Congresso Nacional em 
29.03.1977, da qual tomamos a liberdade de transcrever alguns trechos: 
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“A atuação dos Cartórios judiciais e extrajudiciais, no Brasil, não só representa um roubo oficializado, 
como também uma causa de inflação e empobrecimento do povo. Quanto não bastasse a vantagem 
de emolumentos e custas, assegurados aos Escrivães, ainda cobram fora da lei”.  
“Entre nós, chegou-se ao escândalo da generalidade do brocado, segundo o qual é melhor um mau 
acordo do que uma ótima demanda”.  
“Pior ainda, é a desorganização organizada das serventias, ofícios e cartórios”.  
“...as custas, no sentido estrito – e a interpretação deveria ser no sentido amplo, abrangendo custas e 
emolumentos são recolhidas em estabelecimento de crédito, de preferência oficial. Mas os 
emolumentos, mas rendosos e absolutamente fora do controle do juiz, são recolhidos diretamente 
pelos serventuários, e via de regra, muito além dos valores constantes do Regimento de Custas.  
E ai de quem reclamar...” 
“Também é escandalosa, talvez em todos os Estados, a prática de cumprimento de diligências só 
mediante avultadas propinas, sem as quais ‘o serviço não anda’.” 
E não param aí os abusos. Esses privilegiados não têm obrigação para com o horário de serviço, não 
assinam qualquer “ponto”, colocam auxiliares em geral mal remunerados, vivem na ociosidade, e, 
após anos de inatividade, se aposentam com polpudos vencimentos, para, depois, verem seus 
parentes se aposentarem também como auxiliares, as vezes sem que prestem alguns dias de 
serviço.  
E penas para eles não há, porque, se lhes for aplicada a mais greve, pelos abusos de cobranças de 
custas e emolumentos extorsivos, o máximo que lhe pode acontecer é a suspensão do serviço por 
poucos dias ou meses.  
Porém, como seus auxiliares ou substituem, para eles não há prejuízo, mas, até, se já são daqueles 
que não comparecem ao Fórum, um prêmio, porque recebem as mesmas vantagens ainda que 
suspensos.  
Na verdade, os Cartórios gozam de maiores prerrogativas do que os Magistrados, porque seus 
vencimentos não são irredutíveis, como também, constantemente aumentados, com lei ou sem lei: 
não se fala, com relação a seus titulares, em remoção compulsória, em rebaixamento para comarca 
inferior, e nenhuma classe tem, como eles, a vitaliciedade.  
Quando não bastasse isso, não têm as restrições impostas aos juízes, nem mesmo as suas 
responsabilidades, embora, principalmente nos Fóruns, tenham mais força do que os que lhes são 
superiores, os Magistrados.  
Ademais, não têm formações profissional, não necessitam de curso superior para o exercício de suas 
funções, e, comumente, não sabem redigir um ofício, embora sejam os secretários natos dos juízes”. 
“Só o imposto de renda, que é sonegado por muitos Cartórios, representará ajuda para a implantação 
de uma Justiça séria, firme, constante, independente, equilibrada, cumpridora de seus deveres, 
vigilante e intimorata da pureza do Direito e de sua incorruptibilidade”.  
Em recente Congresso Estadual de Advogados, realizado em Salvador – Bahia, o juiz togado do 
Tribunal Regional do Trabalho – TRT e professor da Universidade do Pará, Dr. Roberto Santos, 
propôs a imediata desapropriação dos cartórios forenses e das principais serventias extrajudiciais, 
como tabelionatos e cartórios semelhantes. O magistrado considera “um absurdo, que, no Brasil, os 
serviços obedeçam ao regime de propriedade, sendo mais do que casas de negócio, como se 
vivêssemos ao tempo da Colônia, em que eram entregues pela Monarquia através de leilão e 
arrendamento”. (Transcrito do Jornal do Brasil de 18.10.1986).  
A verdade é que não podemos aceitar que a futura Constituição na Nova República, continue a 
manter esses privilégios que vem desde a Monarquia, passando pela Velha República, pela Nova 
República, pelo regime autoritário de 64, e, por essa mais Nova República – mais uma! e o que me 
diz os Srs. Constituintes? 
Não é possível que a futura Constituição permaneça neste aspecto igual a anterior. Não modificar em 
nada uma estrutura viciada que compromete o serviço público, é um erro gritante! 
Uns dos poucos sendo beneficiados como verdadeiros “marajás da justiça” e uma imensa maioria 
trabalhando para esses “marajás”, muitos em situação irregular, vencimentos estipulados e pagos 
pelos titulares, muitos deles seus parentes, até mesmo filhos, numa verdadeira inversão de valores, 
chegando ao ponto de muitos deles perceberem vencimentos mais altos do que os colegas dos 
Cartórios oficializados e vice-versa, ocupando ambos e funções idênticas.  
Ao Poder Público deve caber a responsabilidade de uma vez por todas o ônus de administrar a 
justiça senão será um caos permanente.  
É regra primordial do Estado democrático ensejar o bem comum a todos e não a alguns poucos.  
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A permanecer o que insistentemente quer a Comissão de Sistematização, com o presente 
Substitutivo, irá perpetuar uma injustiça gritante contra milhares de auxiliares de justiça, empregados 
dos titulares, estes em minoria, continuem com o privilégio de arrecadar emolumentos em seu 
proveito, enquanto uma grande maioria marginalizada com salários aviltantes, pagos pelos titulares 
das serventias, como empregados de justiça, regidos pela CLT.  
Os serviços notariais e registrais não podem continuar como propriedade privada de quem quer que 
seja. Prestam um serviço público e têm proprietários? Trata-se por acaso de um supermercado, uma 
casa de negócios ou uma bodega? 
A sociedade anseia a reestruturação total das serventias de justiça e este é o momento, esta é a 
grande oportunidade.  
Nós, constituintes, não podemos fugir a responsabilidade de moralizar o aparelho judiciário, dotando-
o de funcionários bem remunerados e capacitados moral e intelectualmente para o exercício das 
funções, sem discriminações entre os que servem ao foro judicial e aos que servem ao foro 
extrajudicial.  
Tal distinção é inconcebível e altamente prejudicial á comunidade, gerando, por conseguinte, 
distorções nos serviços públicos prestados pelo Estado.  
Em face a todo o exposto e inspirado nos princípios democráticos que norteiam a coisa pública, 
exaltando aqui o primado maior do Direito que é a igualdade de todos perante a lei, não podemos 
concordar que se dê tratamento diferenciado entre àqueles que prestam um serviço público, só que 
em regime jurídico diverso, em situação privilegiadíssima, explorando um órgão público com 
propriedade privada.  
Nos é muito oportuna neste momento fazer a transcrição da trágica advertência do jurista italiano 
CALAMANDREI, para quem: 
“A lei é igual para todos” é uma bela frase que conforta o pobre quando a vê escrita sobre a cabeça 
dos juízes, na parede de fundo das salas das audiências, mas quando se percebe que, para invocar a 
igualdade da lei em sua defesa, é indispensável a ajuda daquela riqueza que ele não tem, então 
aquela frase lhe parece uma ofensa à sua miséria”.  
Assim, Srs. Constituintes, a aprovação desta EMENDA é a forma mais justa que podemos encontrar 
para fortalecer o Estado e garantir aos servidores tratamento constitucional igual, sem privilégios para 
quem quer que seja.  
Parecer:   
   A Emenda, ao preconizar a estatização dos serviços notariais e registrais, pretende ressuscitar 
ideia já vencida nas fases anteriores de elaboração constitucional.  
Pela rejeição. 
 
 
   EMENDA:26804 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTÔNIO PEROSA (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Acrescente-se, nas disposições transitórias, Título X onde couber, o presente artigo, ao  
parecer do relator.  
"Art. - Fica assegurado aos Substitutivos das serventias judiciais, notarias e registrais, na  
vacância, o direito de acesso a titular, desde que legalmente investidos na função, na data da  
instalação dos Trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte". 
Justificativa: 
A adoção do dispositivo sugerido é imperiosa por uma questão de equidade e isonomia. Com efeito, 
com a promulgação da Emenda Constitucional nº 22/82, o artigo 208 da Constituição Federal veio 
fazer justiça a milhares de servidores que, exercendo suas atividades concomitantemente com os 
seus titulares, vinham de ser frequentemente relegados por injunções políticas. Referido dispositivo, 
tardio no nosso direito, nada mais fez, ainda que de maneira restritiva, repetir o que há muito ocorre 
nas legislações de países de melhor desenvolvimento jurídico nesta matéria. Confiram-se, a esmo, as 
legislações notariais argentinas e francesas, por exemplo. Isto posto, tendo em vista o caráter 
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restritivo do disposto no citado artigo 208, vimos propor a presente emenda para que se faça justiça a 
milhares de outros funcionários que, como é sabido, ingressam no serviço mediante concurso público 
e têm, portanto, como já tiveram tantos outros, direito ao acesso na carreira (direito este já 
consumado, adquirido). 
Parecer:   
   Pretende a Emenda estabelecer aos Substitutivos os direitos a serem resguardados aos Titulares 
das Serventias de Foco Judicial a serem estatizados.  
Trata-se, na verdade, de pretensão inaceitável, pois inexiste direito adquirido por parte daqueles que, 
à época da estatização não estiverem à frente da respectiva serventia.  
A medida, além disso, adiaria por longo período de tempo os efeitos da estatização.  
Pela rejeição. 
 
 
   EMENDA:26938 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO ZARZUR (PMDB/SP) 
Texto:   
   Redija-se o Art. 146 na forma seguinte:  
"Art. 146 - Os serviços notariais e registrais são exercidos em caráter privado, por  
delegação do Poder Público, assegurados os direitos e garantias dos atuais ocupantes." 
Justificativa: 
A modificação que estamos propondo através da presente Emenda não altera a substância do 
disposto no “caput” do Art. 146. 
Nosso objetivo é apenas o de resguardar os direitos e garantias dos atuais ocupantes dos serviços 
notariais e registrais, contra possíveis arbitrariedades. Tal procedimento, nesses casos, é tradicional 
no direito brasileiro. 
Parecer:   
   A emenda propõe outra redação ao art. 146, "caput", a fim de regular a situação dos atuais 
substitutos do foro judicial e extrajudicial. Alteração inaceitável, por incluir na norma  
permanente solução de hipótese transitória.  
Pela rejeição. 
 
 
   EMENDA:26939 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO ZARZUR (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao § 3o., do Art. 146, a seguinte redação:  
"§ 3o. - Lei estadual disporá sobre o valor dos emolumentos relativos aos atos praticados  
pelos serviços notariais e registrais." 
Justificativa: 
Em sua redação original o § 3º, do Art. 146, reserva à Lei Federal a tarefa de fixar o valor dos 
emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e registrais. Contudo, entendemos 
que tal matéria deve ficar no âmbito da competência estadual, pois diz respeito a seus peculiares 
interesses. 
Parecer:   
   A emenda quer que seja de lei estadual e não federal a competência para fixar os valores dos 
emolumentos extrajudiciais. Optamos pela competência da União.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:27166 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RAUL FERRAZ (PMDB/BA) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Adite-se ao artigo 146 do substitutivo do relator, um parágrafo (§ 1o.) com a seguinte  
redação, renumerando-se os demais parágrafos:  
§ 1o. - Os serventuários da justiça serão organizados em carreira, assegurando-lhes a lei  
remuneração igual em todo o território nacional. 
Justificativa: 
A presente emenda faz voltar ao texto dispositivo aprovado em todas as votações nas subcomissões 
e comissões temáticas e ainda no projeto do relator, só agora sendo retirado do substitutivo em 
prejuízo da Justiça que perde em sua unicidade, vez que só os serventuários, em toda a justiça, 
deixam de ter um vínculo nacional. 
Os serventuários da justiça constituem na verdade uma carreira nacional e não podem viver 
descalços em alguns estados e engravatados em outros. 
Parecer:   
   A Emenda objetiva a inserção de matéria típica de legislação infraconstitucional.  
Pela rejeição. 
 
 
   EMENDA:27567 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EDUARDO BONFIM (PC DO B/AL) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 146 do Projeto a redação seguinte.  
Art. 146 - Os serviços notariais e registrais são oficiais e públicos, subordinados ao poder  
judiciário, na forma de lei. 
Justificativa: 
É necessário promover a oficialização do sistema cartório, notarial e registral, como forma de baratear 
os custos judiciais e torná-los mais acessíveis ao povo. 
Parecer:   
   A emenda visa a tornar públicos os serviços notariais e registrais. Alega o douto Constituinte no seu 
arrazoado que tais serviços, como ocorre atualmente, constituem fonte de enriquecimento rápido para 
os seus titulares.  
São deveras louváveis as razões do propositor, até porque se trata de serviços essenciais que a 
nenhum de nós é dado fugir. Justo, portanto, que fossem prestados pelo Estado.  
No entretanto tal opinião não condiz com a sistemática geral adotada pela Comissão de 
Sistematização. Assim, somos pela rejeição. 
 
 
   EMENDA:27738 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WILSON MARTINS (PMDB/MS) 
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Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 146  
Substitua-se, após "notariais": "registrais" por "registros públicos". 
Justificativa: 
Faz-se necessário, ao aprimoramento do texto, a utilização de vocábulos de domínio público e que 
estejam em uso habitual nos meios jurídicos e forenses, em última análise, entre os destinatários da 
norma. 
Além disso, o próprio texto constitucional – Art. 32, inciso XXII, do Substitutivo – consagra a 
expressão proposta. 
Adequação léxico-jurídico-gramatical. 
Parecer:   
   A emenda propõe nova relação ao art. 146. Optamos já por uma outra.  
Pela rejeição. 
 
 
   EMENDA:27907 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WALDYR PUGLIESI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Suprima-se no Substitutivo do relator, o parágrafo 3o, do artigo 146. 
Justificativa: 
Ao propormos a transferência para o Poder Público dos serviços de Cartórios, não se justifica a 
manutenção do § 3º, que dispõe sobre os emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços 
notariais e registrais. 
Parecer:   
   A Emenda está visceralmente ligada a outra proposta em que o mesmo Autor sugere a estatização 
dos serviços notariais e registrais, ressuscitando, assim, proposição já vencida nas  
fases anteriores de elaboração constitucional.  
Pela rejeição. 
 
 
   EMENDA:27923 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WALDYR PUGLIESI (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao Art. 146, do Substitutivo do Relator, a seguinte redação:  
Art. 146 - Os serviços notariais e registrais serão exercidos pelo Poder Público.  
§ 1o. - Lei Complementar regulará as atividades dos serventuários.  
§ 2o. - O ingresso na atividade de serventuário será obrigatoriamente, por concurso  
público de provas e títulos. 
Justificativa: 
Ao propormos alteração no Art. 199 e seus parágrafos estamos transferindo para o Estado serviços – 
notariais e registrais – de vital importância para a justiça, e que estando intimamente ligados, são 
explorados pelo Poder Privado. Procuramos transferir para a legislação ordinária a regulamentação 
da atividade de serventuário. 
Parecer:   
   A emenda visa a tornar públicos os serviços notariais e registrais. Alega o douto Constituinte no seu 
arrazoado que tais serviços, como ocorre atualmente, constituem fonte de enriquecimento rápido para 
os seus titulares.  
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São deveras louváveis as razões do propositor, até porque se trata de serviços essenciais que a 
nenhum de nós é dado fugir. Justo, portanto, que fossem prestados pelo Estado.  
No entretanto tal opinião não condiz com a sistemática geral adotada pela Comissão de 
Sistematização. Assim, somos pela rejeição. 
 
 
   EMENDA:28256 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO IZAR (PFL/SP) 
Texto:   
   "Dê-se ao § 3o., do artigo 146, a seguinte redação":  
Art. 146 - § 3o. - Lei Federal disporá sobre o valor dos emolumentos relativos aos atos  
praticados pelos serviços notariais e registrais. 
Justificativa: 
A presente emenda pretende que seja mantida a redação anterior do Projeto de Constituição, em seu 
artigo 199, § 3º, por ser mais objetiva e restritiva de excessos na fixação das tabelas de emolumentos 
em cada Estado-membro e diversificada em cada um deles. 
Parecer:   
   A alteração proposta pela emenda é de pormenor, e não melhora o texto.  
Pela rejeição. 
 
 
   EMENDA:28455 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MANOEL MOREIRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Acrescente-se, ao Título X, nas disposições transitórias, onde couber, o presente artigo, ao  
parecer do relator.  
"Art. - Fica assegurado aos substitutos das serventias judiciais, notarias e registrais, na  
vacância, a efetivação no respectivo cargo de titular, desde que em exercício na função, há mais  
de cinco anos, na data da promulgação da Assembleia Nacional Constituinte." 
Justificativa: 
Pretende-se, com a proposição que trata da nomeação dos Substitutos ao cargo de Titular, criar uma 
regra que atenda aos princípios cardeais de justiça e de equidade, segundo ditame da letra do artigo 
153 § 1º, da Constituição, de que todos são iguais perante a Lei, sem qualquer distinção, apoiando-
se, também, no Direito Comparado que oferece numerosos exemplos de princípios jurídicos 
semelhantes à proposta, como as da Argentina e da França, preceito esse já reconhecido pela 
Emenda Constitucional nº 22, de 29 de junho de 1982. 
Destaque-se, sobretudo, que o art. 208 da atual Carta Constitucional, redação dada pela emenda  
nº 22, de 29 de junho de 1982, efetivou os Substitutos até dezembro de 1983. 
Pelo princípio da isonomia e da equidade, o mesmo direito não pode ser negado a todos os 
brasileiros que exerçam a mesma função e que preencham os mesmos requisitos, por este são os 
principais fundamentos de justiça. 
Parecer:   
   Pretende a Emenda estabelecer aos Substitutivos os direitos a serem resguardados aos Titulares 
das Serventias de Foco Judicial a serem estatizados.  
Trata-se, na verdade, de pretensão inaceitável, pois inexiste direito adquirido por parte daqueles que, 
à época da estatização não estiverem à frente da respectiva serventia.  
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A medida, além disso, adiaria por longo período de tempo os efeitos da estatização.  
Pela rejeição. 
 
 
   EMENDA:28586 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA No.  
Dê-se ao art. 146, "caput", seu § 1o., a seguinte redação, renumerando-se os §§ 2o. e 3o:  
Art. 146 - Os serviços notariais e registrais serão disciplinados em lei, que regulará também a  
responsabilidade civil e criminal dos notários, registradores e seus prepostos, por erros ou  
excessos cometidos e definirá a fiscalização de seus atos pelo judiciário. 
Justificativa: 
O disciplinamento da matéria deve ser remetido à legislação ordinária, inclusive o exame da 
conveniência da oficialização dos serviços notariais e registrais. 
Parecer:   
   A emenda propõe nova relação ao art. 146. Optamos já por uma outra.  
Pela rejeição. 
 
 
   EMENDA:29070 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RONAN TITO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Suprimam-se os artigos 134 a 146 e 150 a 173 e respectivos parágrafos e itens e subitens, que  
tratam de matéria correlata (art. 19 do Regimento Interno), pelo seguinte e único artigo:  
"Leis complementares disporão sobre a criação, organização, composição, nomeação,  
garantias, obrigações e vantagens de Juízes, Juntas e Tribunais da União, do Estado e dos  
Municípios." 
Justificativa: 
A garantia constitucional de independência dos poderes, acrescida da garantia de autonomia 
administrativa e financeira do Poder Judiciário, comandarão os dispositivos das Leis 
Complementares. 
Preservada a intangibilidade do Supremo Tribunal Federal nos termos dos arts. 147 e 149 do 
Substitutivo e entregue ao Poder Judiciário autonomia financeira e administrativa, preservada estará 
a independência desse Poder, que a lei poderá definir minuciosamente. O Estatuto da Magistratura 
disciplinará com mais propriedade e segurança o contido nos dispositivos correlatos cuja supressão 
se pede. 
Quando se quer instituir um judiciário moderno, ágil, próximo do povo, com alguns juízes eleitos com 
mandato temporário (Juizado de Paz Municipal, juízes do Tribunal de Contas, juízes togados e leigos 
etc.), não se deve cercear o legislador ordinário que queira inovar. O essencial (independência e 
soberania do Supremo Tribunal Federal e autonomia financeira e administrativa do judiciário) fica na 
Constituição. A lei complementar ou mesmo as leis ordinárias cuidarão do resto. 
Parecer:   
   A Emenda visa a retirar do texto constitucional os dispositivos pertinentes à criação, organização, 
composição e competência dos órgãos do Poder Judiciário, ressalvados os atinentes ao Supremo 
Tribunal Federal.  
Entende o ínclito constituinte que a matéria deverá ser disciplinada por lei ordinária.  
Em que pese a opinião do ilustre constituinte, entendemos que a proposição fere o princípio da 
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igualdade dos Poderes. Normatizar a estrutura e o funcionamento do judiciário via lei ordinária, 
quando o Executivo e o Legislativo o são pela Lei Maior, constitui um demérito àquele Poder com o 
que não se pode concordar.  
Assim, somos pela rejeição. 
 
 
   EMENDA:29147 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda modificativa ao § 2o. do art. 146 do Substitutivo do Relator ao Projeto de  
Constituição.  
Art. 146 - ..................................  
§ 1o. - § 2o. - O ingresso na atividade notarial e registral dependerá, obrigatoriamente,  
de concurso público de provas e títulos, e a titularidade, quando vaga, será provida pelo  
acesso do escrevente que estiver no exercício da função de substituto há mais de cinco anos. 
Justificativa: 
É imperiosa a manutenção da modificação procedida de forma a que a regra da isonomia também 
prevaleça nos ofícios notariais e registrais. 
Parecer:   
   A emenda incide sobre o § 2o. do art. 146, cujo texto, no projeto, nos parece bom.  
Pela rejeição. 
 
 
   EMENDA:31046 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AUGUSTO CARVALHO (PCB/DF) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 146  
Dê-se ao art. 146 do Substitutivo apresentado pelo Relator da Comissão de Sistematização a  
seguinte redação:  
Art. 146 ............................ 
"As serventias Judiciais e Extrajudiciais são oficiais, remunerados os seus titulares e  
servidores exclusivamente pelos cofres públicos, estando as primeiras subordinadas ao Tribunal do  
respectivo foro e as Extrajudiciais aos Tribunais de Justiça dos Estados, do Distrito Federal e  
Territórios, dispondo as leis de organização judiciária sobre as respectivas carreiras e  
dependendo o provimento inicial de aprovação em concurso de provas e títulos. 
Justificativa: 
Fica restaurada a redação dada pelo Relator do Anteprojeto da Subcomissão do Poder Judiciário e 
do Ministério Público, que enfrentou com grande propriedade o tema em discussão. 
De há muito o povo brasileiro assiste passivamente ao enriquecimento desmedido de certos cidadãos 
privilegiados pelos detentores do poder, que agraciados por serviços prestados aos mesmos, 
simplesmente exercem privadamente serviços essenciais do Estado tais como registros civis, de 
imóveis, de notas etc. 
Temos na vida pública brasileira centenas de casos de beneficiamento pessoal por serviços 
prestados ao chefe político onde tais beneficiários nunca prestaram um único serviço ao povo 
brasileiro, pelo contrário, em muitos casos suas posições pessoais e políticas sempre foram de 
encontra com as legitimas aspirações populares. 
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Temos verdadeiros feudos instalados no Poder Judiciário, onde os cartórios passam de pais para 
filhos, como se fossem mercadorias expostas em mercado particular, tudo isso em confronto com a 
realidade nacional que espelha justamente o contrário, que os serviços essenciais passem às mãos 
do Estado. 
Não se justifica que o brasileiro para nascer ou morrer tenha que pagar para o dono do cartório, para 
registrar a compra de seu imóvel adquirido ao BNH pague ao dono do cartório, que por serem 
homens ligados ao poder corrompido conseguem aprovação pelos Tribunais de Contas que sempre 
oneram cada vez mais a bolsa do trabalhador. 
Parecer:   
   A emenda visa a tornar públicos os serviços notariais e registrais. Alega o douto Constituinte no seu 
arrazoado que tais serviços, como ocorre atualmente, constituem fonte de enriquecimento rápido para 
os seus titulares.  
São deveras louváveis as razões do propositor, até porque se trata de serviços essenciais que a 
nenhum de nós é dado fugir. Justo, portanto, que fossem prestados pelo Estado.  
No entretanto tal opinião não condiz com a sistemática geral adotada pela Comissão de 
Sistematização. Assim, somos pela rejeição. 
 
 
   EMENDA:31184 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Suprima-se, no § 1o. do art. 146, a expressão "por erros ou excessos cometidos". 
Justificativa: 
Apenas por erros e excessos cometidos? E quanto ás omissões? 
Creio que o mais sensato e próprio de uma norma constitucional seria apenas enunciar o comando. 
No caso específico, já existe a referência a uma lei complementar que disporá sobre o tema. 
Desnecessária, pois, a expressão acima indicada. 
Parecer:   
   Não nos convenceram as ponderações do ilustre autor sobre a supressão da matéria indicada.  
Pela rejeição da Emenda, nos termos do Substitutivo. 
 
   EMENDA:31189 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Substitua-se, no § 3o. do art. 146, a expressão "disporá sobre critérios" pela  
seguinte: "estabelecerá normas gerais". 
Justificativa: 
A emenda aperfeiçoa a técnica legislativa do citado parágrafo. 
Parecer:   
   A emenda pretende alteração de redação, que nos parece melhor do que a do texto do Projeto.  
Pela aprovação. 
 
 
   EMENDA:31358 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa ao § 3o. do art. 146 do substitutivo do Relator ao Projeto de  
Constituição.  
Art. 146 - ..............................  
§ 1o. - ...................................  
§ 2o. - ...................................  
3o. - A lei disporá sobre critérios para fixação de emolumentos relativos aos praticados  
pelos serviços notariais e registrais. 
Justificativa: 
Cabe aos Estados federados legislar sobre emolumentos relativos a atos notariais e registrais. 
Parecer:   
   Em que pese a opinião do douto Constituinte, opino pela rejeição da Emenda, por entendê-la 
conflitante com o entendimento da Comissão de Sistematização. 
 
 
   EMENDA:31489 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao Art. 146, do Substitutivo do relator a seguinte redação:  
Art. 146 Os serviços notariais e registrais serão exercidos pelo poder público.  
§ 1o. - Lei Complementar regulará as atividades dos serventuários.  
§ 2o. - O ingresso na atividade de serventuário, será obrigatoriamente, por concurso  
público de provas e títulos. 
Justificativa: 
Ao propormos alteração no Art. 146 e seus parágrafos, estamos transferindo para o Estado, serviços 
– notariais e registrais de vital importância para a Justiça, e que estando intimamente ligados, são 
explorados pelo poder privado. Procuramos transferir para a legislação ordinária a regulamentação da 
atividade de serventuário. 
Parecer:   
   A emenda visa a tornar públicos os serviços notariais e registrais. Alega o douto Constituinte no seu 
arrazoado que tais serviços, como ocorre atualmente, constituem fonte de enriquecimento rápido para 
os seus titulares.  
São deveras louváveis as razões do propositor, até porque se trata de serviços essenciais que a 
nenhum de nós é dado fugir. Justo, portanto, que fossem prestados pelo Estado.  
No entretanto tal opinião não condiz com a sistemática geral adotada pela Comissão de 
Sistematização. Assim, somos pela rejeição. 
 
 
   EMENDA:31848 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OCTÁVIO ELÍSIO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Nos termos do art. do Regimento Interno da Assembleia Nacional Constituinte altere-se o art.  
146 do Substitutivo do Projeto de Constituição para a redação seguinte:  
"Art. 146 Os serviços notariais e registrais são exercidos pelo Poder Público, diretamente ou  
mediante concessão temporária, concedida nos termos de lei complementar.  
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§ único: Fica assegurada aos atuais titulares das serventias do fórum extrajudicial a  
manutenção de seu cargo nas condições admitidas no sistema jurídico anterior: 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   Temos a convicção de que a matéria da presenta Emenda, tendo em vista os elevados subsídios 
recebidos, recebeu tratamento adequado no novo Substitutivo.  
Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
 
 
   EMENDA:32377 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Dá nova redação ao artigo 146.  
Art. 146 - Os serviços noticiais e registrais são exercidos pelo Poder Público. 
Justificativa: 
Os serviços públicos noticiais e registrais constituem a mais rendosa atividade do Judiciário. 
Os Tabeliões e titulares desses Cartórios são os maiores marajás da República, com rendimentos 
que alcançam em alguns Estados da Federação, Cz$ 50 milhões! 
Há 20 anos se luta pela completa oficialização dos Cartórios, cujos rendimentos devem integrar o 
orçamento do Poder Judiciário, e não o bolso destes fantásticos Marajás, que chegam a ganhar mais 
de cem vezes o vencimento do Presidente da República. 
Reminiscência medieval, os cartórios são feudos acima do bem e do mal. 
Uma Constituição feita para o Século XXI não pode manter esse injustíssimo privilégio que atenta 
contra a igualdade republicana. 
A Constituinte não pode submeter ao “lobby” dos Tabeliões, cujos rendimentos nem são tributados 
pelo Imposto de Renda. 
Parecer:   
   A emenda propõe nova relação ao art. 146. Optamos já por uma outra.  
Pela rejeição. 
 
 
   EMENDA:32547 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IBERÊ FERREIRA (PFL/RN) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se o artigo 146 e seus parágrafos, do Projeto de Constituição. 
Justificativa: 
Os Cartórios e Ofícios de Notas e os Registros Públicos tradicionalmente são regulados pelos 
Estados Federados, onde se situem. Aliás, nos termos do artigo 37, item II, do projeto de 
Constituição, compete aos Estados organizar sua Justiça. 
Os serviços cartorários fazem parte do Poder Judiciário, e cabendo aos Estados, nos limites de suas 
competências, organizar a Justiça, nada mais justo que a eles seja dado o direito de estabelecer a 
forma de realização de parte dessa atividade, ou seja, se oficializados ou não os Cartórios de Notas e 
os Registros Públicos. 
A competência para regular tais serviços públicos é exclusiva dos Estados, que a formalizam através 
dos seus respectivos Códigos de Organização Judiciária. Isto se impõe em razão de que os ônus do 
funcionamento dos serviços judiciais são de cada um dos Membros da Federação. 
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Do ponto de vista administrativo cabe, pois, aos Estados definir a maneira de realizar esses serviços, 
não sendo próprio da Constituição regular a matéria. 
Parecer:   
   A supressão do art. 146 e seus parágrafos não é a melhor solução.  
Pela rejeição. 
 
 
   EMENDA:33144 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dá nova redação ao Artigo 146.  
Art. 146 : Os serviços notariais e registrais são exercidos pelo Poder Público. 
Justificativa: 
Os serviços públicos notariais e registrais constituem a mais rendosa atividade do Judiciário. 
Os Tabeliões e titulares desses Cartórios são os maiores marajás da República, com rendimentos 
que alcançam em alguns Estados da Federação, Cz$ 50 milhões! 
Há 20 anos se luta pela completa oficialização dos Cartórios, cujos rendimentos devem integrar o 
orçamento do Poder Judiciário, e não o bolso destes fantásticos Marajás, que chegam a ganhar mais 
de cem vezes o vencimento do Presidente da República. 
Reminiscência medieval, os cartórios são feudos acima do bem e do mal. 
Uma Constituição feita para o Século XXI não pode manter esse injustíssimo privilégio que atenta 
contra a igualdade republicana. 
A Constituinte não pode submeter ao “lobby” dos Tabeliões, cujos rendimentos nem são tributados 
pelo Imposto de Renda. 
Parecer:   
   A emenda visa a tornar públicos os serviços notariais e registrais. Alega o douto Constituinte no seu 
arrazoado que tais serviços, como ocorre atualmente, constituem fonte de enriquecimento rápido para 
os seus titulares.  
São deveras louváveis as razões do propositor, até porque se trata de serviços essenciais que a 
nenhum de nós é dado fugir. Justo, portanto, que fossem prestados pelo Estado.  
No entretanto tal opinião não condiz com a sistemática geral adotada pela Comissão de 
Sistematização. Assim, somos pela rejeição. 
 
 
   EMENDA:33231 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   - Dê-se ao Artigo 146 e §§ a seguinte redação:  
- suprimir o artigo 17 das Disposições Transitórias:  
Art. 146 - As serventias judiciais e os serviços notariais e registrais são oficiais,  
remunerados seus titulares e servidores exclusivamente pelo cofres públicos, subordinados  
aos respectivos Tribunais de Justiça.  
§ 1o. - O ingresso na carreira dependerá obrigatoriamente do concurso de provas e títulos;  
§ 2o. - Lei Complementar regulará as atividades e o funcionamento das Serventias  
Judiciais e dos serviços notariais e registrais. 
Justificativa: 
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A manutenção do caráter privado dos ofícios de nota e registros públicos importa na manutenção de 
privilégios coloniais que não se compatibilizam com o espírito do texto constitucional. A função 
pública deve ser exercida pelo Estado em favor da sociedade e não outorgada a particulares como 
fonte de ganhos. 
Parecer:   
   A emenda propõe a oficialização dos serviços notariais e registrais. Não é a solução melhor.  
Pela rejeição. 
 
 
   EMENDA:34144 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO JEFFERSON (PTB/RJ) 
Texto:   
   Substitua-se, no § 1o. do art. 146, a expressão por erros ou excessos cometidos pela  
seguinte: "por erros, omissões ou excessos cometidos." 
Justificativa: 
Muitas vezes o dano advém da omissão. Importante, pois prever esse tipo no enunciado 
constitucional. 
Parecer:   
   A emenda propõe o acréscimo da palavra "omissões" no § 1o. do art. 146.  
Parece-nos desnecessário.  
Pela rejeição. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE S 

 
   EMENDA:00195 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JESUALDO CAVALCANTI (PFL/PI) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Substitua-se a redação do art. 123 e seus parágrafos pela seguinte:  
Art. 123 - As serventias de foro judicial e extrajudicial são providas na forma da legislação  
dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, observado o critério de nomeação  
exclusivamente mediante concurso público de provas e títulos. 
Justificativa: 
A emenda visa preservar a autonomia dos Estados e do Distrito Federal, inquestionavelmente 
ameaçada face ao disposto no art. 123 e seus parágrafos. Embora se atribua á União legislar sobre 
registros públicos e serviços notariais, objeto do art. 24, XXIV, no âmbito dessa competência não 
comporta dispor sobre provimento das respectivas serventias, que é assunto pertinente à autonomia 
estadual ou distrital, conforme o caso. 
Aliás, a respeito já dispôs a Emenda Constitucional nº 22, de 1982. 
O projeto, ao assegurar a exploração privada das serventias extrajudiciais, por delegação do Poder 
Público, tenta ressuscitar e perpetuar uma prática feudal, no que comete um evidente retrocesso. 
Parecer:   
   Optamos pela regulamentação mais minuciosa do Projeto.  
Pela rejeição da Emenda. 
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   EMENDA:00823 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AÉCIO DE BORBA (PDS/CE) 
Texto:   
   Art. 123 - Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do  
Poder Público.  
§ 1o. - Lei complementar regulará civil as atividades, disciplinará a responsabilidade civil  
e criminal dos notários, registradores e seus prepostos, e disporá sobre a fiscalização de seus  
atos pelo Poder Judiciário.  
§ 2o. -O ingresso nos serviços notariais e de registros dependerá, obrigatoriamente de concurso  
público de provas e títulos, sendo obrigatória, em caso de vacância, a investidura dos novos  
titulares em um prazo de até seis meses que compreenderá a abertura e a conclusão de concurso  
de provimento ou remoção.  
§ 3o. - Lei federal estabelecerá normas gerais para fixação dos emolumentos relativos aos atos  
praticados pelos serviços notariais e de registro. 
Justificativa: 
A emenda vem aperfeiçoar a redação do dispositivo, correto e moralizador, aprovado na 
Subcomissão competente, na Comissão Temática e mantido pela Comissão de Sistematização. 
Aperfeiçoam-se os critérios de eficiência técnica dos serviços, assegurando-se o democrático acesso 
à atividade notarial e de registro exclusivamente através das portas abertas do concurso público, 
banindo-se definitivamente o antigo processo de protecionismo e privilégio. 
Parecer:   
   A emenda "Centrão" deu à matéria tratamento adequado e exaustivo. A ela aqui aderindo, voto pela 
rejeição da emenda 2P00823-2. 
 
 
   EMENDA:00937 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HARLAN GADELHA (PMDB/PE) 
Texto:   
   Título - IV - da organização dos Poderes e do Sistema de Governo.  
Capítulo - IV - do Poder Judiciário.  
Seção - I - Disposições Gerais.  
Propõe-se a modificação na redação do Artigo 123, §§ 1o., 2o. e 3o.  
Art. 123. Os serviços notariais e registrais são exercidos em caráter privado, por delegação do  
Poder Público.  
§ 1o. Lei complementar regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil  
e criminal dos notários, registradores e seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus atos  
pelo Poder Judiciário.  
§ 2o. O ingresso na atividade notarial e registral dependerá, obrigatoriamente, de concurso  
público de provas e títulos, não se permitindo que qualquer serventia fique vaga, sem abertura de  
concurso público de provimento ou remoção, por mais de seis meses.  
§ 2o. Lei federal estabelecerá normas gerais para fixação de emolumentos relativos aos atos  
praticados pelos servidores notariais e registrais.  
Modifique-se para:  
Art. 123. Os serviços notarias e registrais do foro extrajudicial, bem como as serventias do  
for judicial, serão exercidos pelo Poder Judiciário, respeitados os direitos dos seus  
atuais titulares:  
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§ 1o. Lei complementar regulará a oficialização, definirá as atividades, disciplinará a responsabilidade 
civil e criminal dos serventuários da justiça do foro judicial e do foro extrajudicial, por erros ou 
excessos cometidos.  
§ 2o. O ingresso na carreira de serventuários de justiça far-se-á mediante concurso público de  
provas e títulos, e aos titulares dos Ofícios de Justiça a obrigatoriedade de diploma de bacharel  
em Direito.  
§ 3o. Passam a constituir renda do Poder Judiciário as custas e emolumentos relativos aos  
atos praticados pelos serventuários de justiça, devidamente recolhidos aos cofres públicos  
através de guia específica emitida pelo Poder Judiciário e pagas em banco oficial.  
Suprima-se:  
Art. 11, Parágrafo único, do Ato das Disposições Constitucionais Gerais e Transitórias,  
por entrarem em conflito com os dispositivos ora propostos. 
Justificativa: 
A presente Emenda modificativa e supressiva é plenamente justificável, senão vejamos pelos 
argumentos que se seguem: 
Em primeiro lugar necessário de faz deixar claro o absurdo que é deixar nas mãos de “agentes 
públicos privativos” o comando de um órgão público.  
O eminente jurista Manoel de Oliveira Franco Sobrinho no seu “Curso de Direito Administrativo”, 
págs. 33/34, define o que venha a ser órgãos e serviços públicos: 
“Genérico é, de princípio, o conceito de órgão, no plano da organização político-administrativa. 
Quanto à sua natureza, aparecem os órgãos, segundo se constituem como pequenas ou grandes 
unidades, nos sistemas estruturais. No sentido material, os órgãos, dotados de competência, 
completam-se na realização efetiva de fins de serviço público.  
Encarregados, por força de atribuições e meios, de executar a vontade administrativa, a formação ou 
a personalidade que dá aos órgãos caráter institucional explica a sua permanência e consentindo 
atividade, a representação legal que recebem para cumprir em determinada esfera, sejam os órgãos 
centrais ou periféricos, fins exclusivos de serviço público.  
Todavia, cada órgão, bem analisado, tem a sua organização, a sua peculiar constituição, a sua 
existência fisionômica marcada por características que fazem legalidade objetiva nos procedimentos, 
ou melhor, características que fazem legalidade objetiva nos procedimentos, ou melhor, 
características funcionais que afirmam identidade de propósitos, convergência de fins, auto direção 
na execução dos serviços que lhes são pertinentes.  
Um órgão é, portanto, na organização geral, uma unidade administrativa instituída com fins de serviço 
público. Pressupõe, na sua existência, capacidade de direito, exercício de poderes, atribuições 
conferidas, permitida manifestação de vontade dentro de competência regrada. Na sua unidade, os 
órgãos autodeterminam-se através de meios e de fins prescritos no seu próprio ordenamento jurídico 
específico.  
Integrados à organização administrativa, que é fundamental porque é necessária à vida do Estado, os 
órgãos personalizados ou não, embora possam ter como na realidade têm conteúdos e objetivos 
distintos, exercitam nos limites da estabelecida competência funcional atribuições de poder limitado, 
ou então, atividades que se compreendem nos fins que lhes foram previamente determinados”.  
No Direito brasileiro, regra geral, são várias as designações para “agente público”. Empregam-se as 
seguintes expressões: “servidor público”, “funcionário público” e “empregado público”.  
O insigne jurista José Cretella Júnior no seu “1.000 Perguntas Funcionário Público”, pág. 11, diz.  
“O serviço prestado ao Estado pelo Serventuário da justiça é, sem dúvida, serviço público, lato sensu. 
Se o serventuário não participa da qualidade de funcionário público, em sentido estrito, exerce, não 
há dúvida, função pública, na compreensão genérica do vocábulo. Nem mesmo o fato de não 
perceber remuneração dos cofres do Estado elimina a natureza pública das atividades exercidas. 
Serventuário é denominação peculiar ao auxiliar da justiça que não recebe proventos dos cofres 
públicos e não pode ser equiparado, de modo absoluto, ao funcionário público. ”  
“O serventuário de justiça é um funcionário público como qualquer outro; pouco importa que não 
receba dos cofres públicos, mas das partes, os emolumentos taxados em lei” (STF, em RDA, 10:141).  
Agora, “agente público privado” é uma anomalia que tem que ser extirpada por ser incompatível com 
as novas regras administrativas do Estado moderno.  
Por outro lado, o art. 121 do atual Projeto de Constituição (A) da Comissão de Sistematização, atribui 
autonomia administrativa e financeira ao Poder Judiciário.  
Portanto, habilitado está o Poder Judiciário para exercer o controle financeiro e administrativo dos 
serviços notariais e de registro.  
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Os serviços notariais e registrais são serventias de justiça. Os ocupantes destes cargos são 
serventuários de justiça. O STF, em decisão acima, citada, reconhece serem os serventuários de 
justiça como funcionários públicos.  
Atribuir-se a esses notários e registradores outro regime jurídico, é inaceitável. Ocupam um cargo 
público e exercem uma função pública e não são funcionários públicos? 
Voltamos a indagar: por acaso os serviços notariais e registrais não são serventias de justiça? Os 
ocupantes desses cargos não são serventuários da justiça? Em sentido estrito não exercem os 
mesmos função pública? 
Serventia é a qualidade do que serve; utilidade, préstimo, proveito. Uso, serviço, emprego, aplicação. 
Servidão. Serviço provisório ou feito em nome de outrem. Trabalho do serventuário. Trabalho do 
servente.  
Serventuário é aquele que serve num ofício; ministrante. Funcionário auxiliar da justiça, que ocupa 
cargo criado em lei, com denominação própria, pago pelos cofres públicos ou remunerado mediante o 
pagamento de custas ou emolumentos (tabeliães, escrivães, oficiais de registros públicos, etc.).  
Servidor. Serventes. Obsequiador, prestadio, serviçal. Que cumpre com correção os serviços e 
obrigações; pontual. Indivíduo que serve. Criado, doméstico. Funcionário, empregado.  
Servidor público é aquele que pertencendo ou não ao quadro do funcionalismo, exerce oficialmente 
cargo ou função pública. (Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa, Ed. Nova Fronteira, 2ª Ed.).  
Insistimos ao afirmar que assim procedendo a futura Constituição em nada inovará em relação a 
atual. A Emenda Constitucional n° 22/82, modificou o Art. 206 e demais parágrafos provenientes da 
Emenda Constitucional n° 7/77, a qual já oficializava as serventias do foro judicial e extrajudicial. A 
referida Emenda 22/82 modificou a redação do art. 206 só permitindo a oficialização para as 
serventias do foro judicial.  
A nossa luta em prol da Oficialização da Justiça começou em Pernambuco, quando ainda Dep. 
Estadual, nos idos de 1984, quando o eminente Des. Gabriel Lucena Cavalcanti, Pres. à época do 
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado, apresentou à apreciação dos demais Desembargadores, 
Anteprojeto de Lei com o intuito de estatizar os Cartórios do foro judicial, obedecendo preceito 
constitucional. Travou uma batalha sem tréguas. Louve-se neste momento a inteligência e a 
persistência do honrado magistrado. Não se entregou, mesmo enfrentando resistências de todos os 
lados.  
Da tribuna da Assembleia Legislativa partimos para a defesa do Anteprojeto da Lei, ainda em faze de 
tramitação no Egrégio Tribunal, defendendo a sua constitucionalidade e combatendo às forças 
reacionárias que se contrapunham ao Anteprojeto.  
Finalmente, o mesmo foi aprovado à unanimidade aos Desembargadores que compõem o Egrégio 
Tribunal, e, posteriormente aprovado pela Assembleia Legislativa e sancionado pelo Governador.  
Fizemos nada mais nada do que uma dezena de pronunciamentos a respeito da matéria.  
Recordo-me neste instante de uma conferência proferida pelo Ilustre Des. Benildes Ribeiro, Pres. à 
época do Egrégio Tribunal de Justiça de PE., em 04.09.1984. 
“...Tem-se uma justiça que ainda remunera a quase totalidade de seus servidores através do sistema 
arcaico das custas e emolumentos, forma de retribuição do trabalho advindo das Ordenações 
Manuelinas ou Afonsinas. A consequência é simplesmente desastrosa: 98% dos servidores não 
percebem sequer para morrer de fome; 1,5% percebem salário para viver de aperreio e até 0,5% dos 
que auferiam renda semelhante à dos Estados que exportam petróleo, já hoje vivem a reclamar”.  
E sentenciava a seguir: “Justiça cara, lenta e desacreditada”.  
Ademais vale a pena transcrever a celebre advertência feita pelo Juiz de Direito do Estado do Rio de 
Janeiro, Dr. Cláudio Vianna de Lima, ao prefaciar o livro “Manual do Escrivão”, de Benedicto de 
Carvalho: “...Mas a verdade é que a organização judiciária vigente, em que se dão cartórios, via de 
regra, aos apaniguados do Poder, sem competência senão para a ganância e extorsão de custas 
indevidas, é a principal responsável pelo mau rendimento dos serviços forenses, dispostos, ainda, 
como no tempo em que El Rey dava sesmarias, e já agora o Poder distribuiu, e mal, cartórios”.  
Das citações ilustrativas de nossa modesta Emenda nesta justificativa, não poderia me furtar ao 
direito de fazer referência a mais primorosa de todas que é a missiva enviada pelo eminente 
Magistrado de Varginha-Minas Gerais, em 15.09.1976, Dr. Francisco Vanibemfica, também professor 
universitário, à Dep. Lygia Lessa Bastos, lida e publicada no Diário do Congresso Nacional em 
29.03.1977, da qual tomamos a liberdade de transcrever alguns trechos: 
“A atuação dos Cartórios judiciais e extrajudiciais, no Brasil, não só apresenta um roubo oficializado, 
como também uma causa de inflação e empobrecimento do povo. Quando não bastasse a vantagem 
de emolumentos e custas, assegurados aos Escrivães, ainda cobram fora da lei”.  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 114  

 

“Entre nós, chegou-se ao escândalo da generalidade do bercardo, segundo o qual é melhor um mau 
acordo do que uma ótima demanda”.  
“Pior ainda, é a desorganização organizada das serventias, ofícios e cartórios”.  
“... as custas, no sentido estrito – e a interpretação deveria ser no sentido amplo, abrangendo custas 
e emolumentos são recolhidas em estabelecimento de crédito, de preferência oficial. Mas os 
emolumentos, mais rendosos e absolutamente fora do controle do juiz, são recolhidos diretamente 
pelos serventuários, e via de regra, muito além dos valores constantes do Regimento de Custas.  
E ai dá quem reclamar...” 
“Também é escandalosa, talvez em todos os Estados, a prática de cumprimento de diligencias só 
mediante avultadas propinas, sem as quais o “serviço não anda. ” 
“E não param por aí os abusos. Esses privilegiados não têm obrigação para com o horário de serviço, 
não assinam qualquer ‘ponto’, colocam auxiliares em geral mal remunerados, vivem na ociosidade, e, 
após anos de inatividade, se aposentam com polpudos vencimentos, para, depois, verem seus 
parentes se aposentarem também como auxiliares, ás vezes sem que prestem alguns dias de 
serviço.  
E penas para eles não há, porque, se lhes aplicada a mais grave, pelos abusos de cobranças de 
custas e emolumentos extorsivos, o máximo que lhe pode acontecer é a suspensão do serviço por 
poucos dias ou meses.  
Porém, como seus auxiliares ou substituem, para eles não há prejuízo, mas, até, se já são daqueles 
que não comparecem ao Fórum, um prêmio, porque recebem as mesmas vantagens ainda que 
suspensos.  
Na verdade, os Cartórios gozam de maiores prerrogativas do que os Magistrados, porque seus 
vencimentos não são irredutíveis, como também, constantemente aumentados, como lei ou sem lei: 
não se fala, com relação a seus titulares, em remoção compulsória, em rebaixamento para comarca 
inferior, e nenhuma classe tem, como eles, a vitaliciedade.  
Quando não bastasse isso, não têm as restrições impostas aos juízes, nem mesmo as suas 
responsabilidades, embora, principalmente nos Fóruns, tenham mais força do que os que lhes são 
superiores, os Magistrados.  
Ademais, não tem formação profissional, não necessitam de curso superior para o exercício de suas 
funções, e, comumente, não sabem redigir um ofício, embora sejam os secretários natos dos juízes”. 
“Só o imposto de renda, que é sonegado por muitos Cartórios, representará ajuda para a implantação 
de uma Justiça séria, firme, constante, independente, equilibrada, cumpridora de seus deveres, 
vigilante e intimorata da pureza do Direito e de sua incorruptibilidade. ” 
Em recente Congresso Estadual de Advogados, realizados em Salvador-Bahia, o Juiz togado do 
Tribunal Regional do Trabalho, TRT, e professor da Universidade do Pará, Sr. Roberto Santos, 
propôs a imediata desapropriação dos cartórios forenses e das principais serventias extrajudiciais, 
como tabelionatos e cartórios semelhantes. O magistrado considera “um absurdo, que, no Brasil, os 
serviços obedeçam regime de propriedade, sendo mais do que casas de negócio, como se 
vivêssemos ao tempo da Colônia, em que eram entregues pela Monarquia através de leilão e 
arrendamento”. (Transcrito do Jornal do Brasil de 18.10.1986).  
A verdade é que não podemos aceitar que a futura Constituição da Nova República, continue a 
manter esses privilégios que vêm desde a Monarquia, passando pela Velha República, pela Nova 
República, pelo regime autoritário de 64, e, por essa mais Nova República  - mais uma ! – e o que me 
diz os Srs. e as Sras. Constituintes? 
Não é possível que a futura Constituição permaneça neste aspecto igual a anterior. Não modificar em 
nada uma estrutura viciada que compromete o serviço público, é um erro gritante! 
Uns poucos sendo beneficiados como verdadeiros “marajás da justiça” e uma imensa maioria 
trabalhando para esses “marajás”, muitos contratados como auxiliares de tais serventias em situação 
irregular, vencimentos estipulados e pagos pelos titulares, muitos deles seus parentes, até mesmo 
filhos, numa verdadeira inversão de valores, chegando ao ponto de muitos deles perceberem 
vencimentos mais altos do que os colegas dos Cartórios oficializados e vice-versa, ocupando ambos 
cargos e funções idênticas.  
Ao Poder Judiciário deve caber a responsabilidade de uma vez por todas de administrar tais 
serventias senão será um caos permanentes.  
É regra primordial do Estado democrático ensejar o bem comum a todos e não a alguns poucos.  
A permanecer o que insistentemente quer a Comissão de Sistematização, com o presente Projeto de 
Constituição (A), irá perpetuar uma injustiça gritante contra milhares de auxiliares de justiça, 
empregados dos titulares, regidos pela CLT, pagos pelos referidos titulares das serventias, através de 
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salários aviltantes, enquanto os mesmos se deliciam com custas e emolumentos que os levam ao 
fausto. 
Os serviços notariais e registrais não podem continuar como propriedade privada de quem quer que 
seja. Prestam um serviço público e têm proprietários? Trata-se por acaso de um supermercado, uma 
casa de negócios ou uma bodega? 
A sociedade anseia a reestruturação total das serventias de justiça e este é o momento, esta é a 
grande oportunidade.  
Nós, Constituintes, não podemos fugir a responsabilidade de moralizar o aparelho judiciário, dotando-
o de funcionários bem remunerados e capacitados moral e intelectualmente para o exercício das 
funções, sem discriminações entre os que servem ao foro judicial e aos que servem ao foro 
extrajudicial.  
Tal distinção é inconcebível e altamente prejudicial à comunidade, gerando, por conseguinte, 
distorções nos serviços públicos prestados pelo Estado.  
Em face a todo o exposto e inspirado nos princípios democráticos que norteiam a coisa pública, 
exaltando aqui o primado maior do Direito que é a igualdade de todos perante a Lei, não podemos 
concordar que se dê tratamento diferenciado entre àqueles que prestam um serviço público, só que 
em regime jurídico diverso, em situação privilegiadíssima, explorando um órgão público como 
propriedade privada.  
Nos é muito oportuna neste momento fazer a transcrição da trágica advertência do jurista italiano 
CALAMANDREI, para quem: 
“A LEI É IGUAL PARA TODOS” é uma bela frase que conforta o pobre quando a vê escrita sobre a 
cabeça dos juízes, na parede de fundo das salas das audiências, mas quando se percebe que, para 
invocar a igualdade da lei em sua defesa, é indispensável a ajuda daquela riqueza que ele não tem, 
então aquela frase lhe parece uma ofensa à sua miséria”.  
Assim, Sras. E Srs. Constituintes, a aprovação desta EMENDA é a forma mais justa que podemos 
encontrar para fortalecer o Estado e garantir aos servidores públicos tratamento constitucional igual, 
sem privilégios para quem quer que seja. 
Parecer:   
   A presente emenda objetiva atribuir nova redação ao artigo 123, que cuida dos serviços notariais e 
registrais. A matéria está, contudo bem exaustivamente tratada, na emenda coletiva no. 2p02040-2.  
Opino, assim, pela rejeição. 
 
 
   EMENDA:01213 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IRMA PASSONI (PT/SP) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao artigo 123 do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização e  
respectivos parágrafos:  
"Art. 123 - Os serviços notariais e registrais são de competência do Poder Público, que os pode  
exercer diretamente ou por delegação.  
§ 1o. - Lei complementar regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal  
dos notários, registradores e seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder  
Judiciário.  
§ 2o. - O ingresso na atividade notarial e registral dependerá, obrigatoriamente, de concurso  
público de provas e títulos, não se permitindo que qualquer serventia fique vaga, sem abertura de  
concurso de provimento ou remoção, por mais de seis meses.  
§ 3o. - Lei federal estabelecerá normas gerais para fixação de emolumentos relativos aos atos  
praticados pelos serviços notariais e registrais". 
Justificativa: 
Trata-se de combater o caráter exclusivamente privado atribuído pelo projeto da Comissão de 
Sistematização aos serviços notariais e registrais. Tais serviços devem ser de competência do Poder 
Público, podendo este, conforme o caso delega-los a pessoas privadas. 
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Parecer:   
   Esta Emenda da constituinte Irma Passioni propõe estatizar os serviços notariais e registrais, que a 
seu ver "Devem ser de competência do poder público, podendo este, conforme o caso, delegá-lo a 
pessoas privadas".  
Temos que a solução do Projeto atende melhor ao interesse público.  
Pela rejeição. 
 
 
   EMENDA:01230 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VLADIMIR PALMEIRA (PT/RJ) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao art. 123 do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização,  
suprimindo-se os respectivos parágrafos:  
"Art. 123. Os serviços notariais e registrais serão exercidos diretamente pelo Poder Público,  
conforme a lei." 
Justificativa: 
Trata-se de colocar na órbita exclusiva do Poder Público um serviço que é essencialmente público e 
que não pode ser exercido em caráter privado como preceitua o Projeto oriundo da Comissão de 
Sistematização. 
Parecer:   
   Opino pela rejeição, nos termos da emenda "Centrão" que deu ao artigo 123 a redação adequada. 
 
 
   EMENDA:01329 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ PAULO BISOL (PMDB/RS) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se o Artigo 123 e seus parágrafos. 
Justificativa: 
Entendemos que os serviços notariais e registrais devem ser executados pelo Estado. 
Todavia, coerentemente com o Federalismo, adotado no Projeto de Constituição, defendemos que 
compete aos Estados membros legislar sobre os serviços notariais. 
Por isso, a nossa posição é pela supressão do artigo deixando o assunto para as Constituições 
Estaduais. 
Parecer:   
   Opino pela rejeição, na forma do parecer oferecido à emenda no. 2P01230-2. 
 
 
   EMENDA:01630 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: artigo 123.  
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Dê-se a seguinte redação ao artigo 123:  
"Art. 123 - As serventias judiciais e extrajudiciais são oficiais, remunerados os seus  
titulares e servidores exclusivamente pelos cofre públicos, dispondo as leis de organização  
judiciária sobre as respectivas carreiras e dependendo o provimento inicial de aprovação em  
concurso de provas e títulos"". 
Justificativa: 
A oficialização dos cartórios e serventias já é um clamor nacional. A capacidade dos titulares de 
cartórios em resistir a oficialização tem sido enorme. Espera a Nação que a Assembleia Nacional 
Constituinte venha resolver de vez o problema. 
Prevê a emenda que as serventias extrajudiciais subordinem-se ao Executivo, pois são serviços 
públicos que precisam ficar sob o controle popular. 
Parecer:   
   1 Pela rejeição, nos termos de Emenda Coletiva, cujo texto se afigura mais exato. 
 
 
   EMENDA:02040 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ERALDO TINOCO (PFL/BA) 
Texto:   
   Dispositivo emendado – Capítulos I, IV, e V do TÍTULO IV 
Dê-se aos Capítulos I, IV do Título IV do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização, a 
seguinte redação. 
TÍTULO IV 
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO 
CAPÍTULO I 
DO PODER LEGISLATIVO 
SEÇÃO I 
DO CONGRESSO NACIONAL 
[...] 
Art. 121. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do 
Poder Público. 
Parágrafo 1º Lei complementar regulara as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal 
dos notários, dos oficiais de registro e seus propostos, e definirá a fiscalização de seus atos pelo 
Poder Judiciário. 
Parágrafo 2º O ingresso na atividade notarial e de registro dependerá, obrigatoriamente, de concurso 
público de provas e títulos, não se permitindo que qualquer serventia fique vaga, sem abertura de 
concurso de provimento ou remoção, por mais de seus meses. 

Assinaturas  

1. Eraldo Tinoco 

2. José Elias 

3. Rodrigues Palma 

4. Levy Dias 

5. Rubem Figueiro 

6. Rachid Saldanha Derzi 

7. Ivo Cersosimo 

8. Sergio Werneck 

9. Raimundo Rezende 

10. Jose Geraldo 

11. Alvaro Antonio 

12. Oscar Correa 

13. Mauricio Campos 

14. Asorubal Bentes 

15. Jorge Arbage 

16. Jarbas Passarinho 

17. Gerson Peres 

18. Carlos Vinagre 

19. Fernando Gasparian 

20. Arnaldo Moraes 

21. Fausto Fernandes 

22. Domingos Juvenil 

23. Matheus Jensen 

24. Antonio Ueno 

25. Dionísio Dal-Pra 

26. Jacy Scanagata 

27. Basílio Vilani 

28. Osvaldo Trevisan 

29. Renato Johnsson 

30. Ervin Bonkoski 

31. Jovanni Masini 

32. Paulo Pimentel 

33. Jose Carlos Martinez 

34. Inocencio Oliveira 

35. Osvaldo Coelho 

36. Salatiel Carvalho 

37. Jose Moura 

38. Marco Maciel 

39. Gilson Machado 
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40. Jose Mendonça Bezerra 

41. Ricardo Fiuza 

42. Paulo Marques 

43. Jose Luiz Maia 

44. João Lobo 

45. Denisar Arneiro 
       48. Jorge Leite 
       49. Aloisio Teixeira 
       50. Roberto Augusto 
       51. Mesias Soares 
       52. Dalton Canabrava 
       53. Telmo Kirst 
       54. Darcy Pozza 
       55. Arnaldo Prieto 
       56. Osvaldo Bender 
       57. Adylson Motta 
       58. Hilário Braun 
       59. Paulo Mincarone 
       60. Adroaldo Streck 
       61. Victor Faccioni 
       62. Luiz Roberto Ponte 
       63. Joao de Deus Antunes 
       64. Arolde de Oliveira 
       65. Rubem Medina 
       66. Jose Lourenço 
       67. Luis Eduardo 
       68. Benito Gama 
       69. Jorge Viana 
       70. Agnelo Magalhes 
       71. Leur Lomanto 
       72. Jonival Lucas 
       73. Sergio Britto 
       74. Robeto Balestra 
       75. Waldeck Ornellas 
       76. Francisco Benjamin 
       77. Etevaldo Nogueira 
       78. Joao Alves 
       79. Francisco Diogenes 
       80. Antonio Carlos Mendes 
Thame 
       81. Jairo Carneiro 
       82. Rita Furtado 
       83. Jairo Azi 
       84. Fabio Raunheiti 
       85. Feres Nader 
       86. Eduardo Moreira 
       87. Manoel Ribeiro 
       88. Naphtali Alvez De Souza 
     89. Jose Melo 
     90. Jesus Tarja 
     91. Aecio de Borba 
     92. Bezerra de Melo 
     93. Nyder Barbosa 
     94. Pedro Ceolin 
     95. Jose Lins 
     96. Homero Santos 
     97. Chico Humberto 
     98. Osmundo Rebouças 
     99. Irapuan Costa Jr. 
     100. Luiz Soyer 
     101. Delio Braz 
     102. Jalles Fontoura 
     103. Paulo Roberto Cunha 
     104. Pedro Canedo 
     105. Lucia Vania 

     106. Nion Albernaz 
     107. Fernando Cunha 
     108. Antonio de Jesus 
     109. Enoc Vieira 
     110. Joaquim Hayckel 
     111. Edison Lobao 
     112. Victor Trovao 
     113. Onofre Correa 
     114. Albérico Filho 
     115. Vieira da Silva 
     116. Costa Ferreira 
     117. Eliezer Moreira 
     118. José Teixeira 
     119. Julio Campos 
     120. Ubiratan Spinelli 
     121. Jonas Pinheiro 
     122. Louremberg Nunes Rocha 
     123. Roberto Campos 
     124. Cunha Bueno 
     125. Francisco Carneiro 
     126. Meira Filho 
     127. Márcia Kubitscheck 
     128. Milton Reis 
     129. José Dutra 
     130. Sadie Hauache 
     131. Ezio Ferreira 
     132. Carrel Benevides 
     133. Annibal Barcellos 
     134. Geovani Borges 
     135. Eraldo Trindade 
     136. Antonio Ferreira 
     137. Rubem Branquinho 
     138. Maria Lúcia 
     139. Maluly Neto 
     140. Carlos Alberto 
     141. Gidel Dantas 
     142. Adauto Pereira 
     143. Rosa Prata 
     144. Mário de Oliveira 
     145. Silvio Abreu 
     146. Luiz Leal 
     147. Genesio Bernardino 
     148. Alfredo Campos 
     149. Virgilio Galassi 
     150. Theodoro Mendes 
     151. Amilcar Moreira 
     152. Osvaldo Almeida 
     153. Ronaldo Carvalho 
     154. Jose Freire 
     155. Vinicius Cansanção 
     156. Ronaro Correa 
     157. Paes Landim 
     158. Alércio Dias  
     159. Mussa Demes 
     160. Jessé Freire 
     161. Gandi Jamil 
     162. Alexandre Costa 
     163. Albérico Cordeiro 
     164. Ibere Ferreira 
     165. Jose Santana de 
Vasconcellos 
     166. Christovam Chiaradia 
     167. Carlos Santana  
     168. Nabor Junior 
     169. Geraldo Fleming 
     170. Osvaldo Sobrinho 

     171. Edivaldo Motta 
     172. Paulo Zarzur (Apoiamento) 
     173. Nilson Gibson 
     174. Marcos Lima 
     175. Milton Barbosa 
     176. Ubiratan Aguiar 
(Apoiamento) 
     177. Djenal Gonçalvez 
     178. Jose Egreja 
     179. Ricardo Izar 
     180. Afif Domingos 
     181. Jayme Paliarin 
     182. Delfim Netto 
     183. Farabulini Junior 
     184. Fausto Rocha 
     185. Tito Costa 
     186. Caio Pompeu 
     187. Felipe Cheidde 
     188. Manoel Moreira 
     189. Victor Fontana 
     190. Orlando Pacheco 
     191. Orlando Bezerra 
     192. Ruberval Pilotto 
     193. Alexandre Puzyna 
     194. Artenir Werner 
     195. Chagas Duarte 
     196. Marluce Pinto 
     197. Ottomar Pinto 
     198. Olavo Pires 
     199. Francisco Sales 
     200. Assis Canuto 
     201. Chagas Neto 
     202. José Viana 
     203. Lael Varella 
     204. Amaral Netto 
     205. Antonio Salim Curiati 
     206. Carlos Virgilio 
     207. Mario Bouchardet 
     208. Melo Freire 
     209. Leopoldo Bessone 
     210. Aloisio Vasconcelos 
     211. Messias Gois 
     212. Luiz Marques 
     213. Furtado Leite 
     214. Expedido Machado 
     215. Manuel Viana 
     216. Roberto Torres 
     217. Arnaldo Faria de Sá 
     218. Solon Borges dos Reis 
     219. Daso Coimbra 
     220. Joao Resek 
     221. Roberto Jefferson 
     222. Joao Menezes 
     223. Vingt Rosado 
     224. Cardoso Alvez 
     225. Paulo Roberto 
     226. Lourival Baptista 
     227. Cleonancio Fonseca 
     228. Bonifácio de Andrada 
     229. Agripino de Oliveira Lima 
     230. Marcondes Gadelha 
     231. Mello Reis 
     232. Arnold Fioravante 
     233. Alvaro Pacheco 
     234. Felipe Mendes 
     235. Alysson Paulinelli 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 119  

 

     236. Aloysio Chaves 
     237. Sorteio Cunha 
     238. Gastone Righi 
     239. Dirce Tutu Quadros 
     240. Jose Elias Murad 
     241. Mozarildo Cavancanti 
     242. Flavio Rocha 
     243. Gustavo de Faria 
     244. Flavio Palmier da Veiga 
     245. Gil Cesar 
     246. Joao da Mata 
     247. Dionisio Hage 
     248. Leopoldo Peres 
     249. Siqueira Campos 
     250. Aluizio Campos 
     251. Eunice Michiles 
     252. Samir Achoa 
     253. Mauricio Nasser 

     254. Francisco Dornelles 
     255. Mauro Sampaio 
     256. Stelio Dias 
     257. Airton Cordeiro 
     258. José Camargo 
     259. Mattos Leão 
     260. Jose Tinoco 
     261. Joao Castelo 
     262. Guilherme Plmeira 
     263. Carlos Chiarelli 
     264. Joaquim Sucena 
(Apoiamento) 
     265. Fernando Gomes 
     266. Ismael Wanderley 
     267. Antonio Camara 
     268. Henrique Eduardo Alvez 
     269. Carlos de Carli 
     270. José Carlos Coutinho 

     271. Albano Franco 
     272. Cesar Cals Neto 
     273. Antonio Carlos Franco 
     274. Eliel Rodrigues 
     275. Joaquim Bevilacqua 
     276. João Machado Rollemberg 
     277. Francisco Coelho 
     278. Erico Pegoraro 
      279. Sarney Filho 
      280. Odacir Soares 
     281. Mauro Miranda 
     282. Evaldo Gonçalves 
(Apoiamento) 
     283. Raimundo Lira (Apoiamento) 
     284. Wagner Lago 
     285. Mauro Borges 
     286. Miraldo Gomes 

Justificativa:   

   Em linhas gerais, o Título IV do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização não é alterado profundamente pela 
presente emenda. 
Quanto à competência exclusiva do Congresso Nacional deu-se uma redação mais compatível com a realidade mundial à 
questão do trânsito de forças estrangeiras em território nacional, bem como à autorização para afastamento do País do 
Presidente da República e do Primeiro-Ministro, ademais extinguiu-se a obrigatoriedade de aquelas autoridades apresentarem 
relatório circunstanciado dos resultados de viagem, procedida ao exterior, ao Congresso Nacional. 
Tomando por base o princípio da representatividade expresso no texto suprimiu-se a iniciativa popular para proposta de 
emenda à Constituição, bem como o referendo popular, previsto no artigo 75, parágrafo 3º. 
No que concerne ao Poder Judiciário, as alterações foram de modo a melhor aparelha-lo e adaptá-lo às realidades de nosso 
País com o intuito exclusivo de dotá-lo de meios concretos a fim de que proceda, com maior celeridade, à distribuição da 
Justiça. 
Da mesma forma procedeu-se quanto ao Ministério Público, a Advocacia da União e a Advocacia e Defensoria Pública. 
Parecer:   

   Acolho, na forma regimental, e em atenção ao elevado número de ilustres signatários. Como Constituinte, votarei pela 
aprovação, nos termos da emenda do "Centrão". 
CAPÍTULO I 
SEÇÃO I: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 54; Art. 55, §§ 1º e 3º ; Art. 56, §§ 1º , 2º e 3º. 
PELA REJEIÇÃO: § 2º do Art. 55 (Emenda nº 1863-7, Ulysses Guimarães). 
SEÇÃO II: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 57 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X XII, XIII, XIV, XV; Art. 58 ("caput"), incisos I, II, 
III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV. 
PELA REJEIÇÃO: Inciso XI do Art. 57 (do qual deve ser destacado o inciso XII do Art. 58 do Projeto da Comissão de 
Sistematização); inciso XVI do Art. 58; Art. 61. 
SEÇÃO III: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 62 ("caput"), incisos I, II, III, (alíneas "a" e "b") incisos IV eV. 
Pela REJEIÇÃO: NIHIL. 
SEÇÃO IV: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 63 ("caput"), incisos I, II, III, com as alíneas "a", "b", "c", "d", "e", incisos IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI e 
Parágrafo único. 
Pela REJEIÇÃO: NIHIL. 
SEÇÃO V: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 64 ("caput"), §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º ; incisos I, II, III, V do Art. 65; Art. 66 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, 
VI e §§ 1º, 2º , 3º; Art.67 ("caput"), inciso II e §§ 1º, 2º. 
PELA REJEIÇÃO: § 1º do Art. 64; "caput" do Art. 65 (Emenda nº 966-2, Egydio Ferreira Lima) e inciso IV; inciso I do Art. 67, § 
3º; Art. 68 (Emenda nº 1950, Antônio Britto). 
SEÇÃO VI: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 69 ("caput"), §§ 1º, 2º, 3º, 4º, incisos I, II, III, IV; §§ 5º, 6º, 7º , 8º (incisos I e II) e 9º. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
SEÇÃO VII: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 70 ("caput"), §§ 1º e 4º. 
PELA REJEIÇÃO: §§ 2º e 3º do Art. 70. 
SEÇÃO VIII: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 71 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, VI e Parágrafo único. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
SUBSEÇÃO I: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 72 ("caput"), incisos I, II, III, IV, §§ 1º, 2º, 3º, 4º , incisos 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 120  

 

I, II, III, IV e § 5º. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
SUBSEÇÃO II: 
PELA APROVAÇÃO: Parágrafo único do Art. 73, incisos I e II, a1ineas "a", "b", "c", "d" 
e "e"; Parágrafo único do Art. 74; Art. 75 ("caput"), incisos I e II; Art. 76 ("caput") §§ 1º , 2º, 3º e 4º ; Art. 77 ("caput") e seu 
Parágrafo único; Art. 78 ("caput") e seus §§ 1º , 2º , 3º , 5º, 6º e 7º; Art. 79 ("caput"); Art. 80 (“caput”), § 1º, incisos I, II e III; §§ 
2º e 3º; Art. 81 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: Art. 73("caput") e 74("caput"). 
SEÇÃO IX: 
PELA APROVAÇÃO: Parágrafo único do Art. 82; incisos I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX e XI do Art. 83; §§ 3º e 4º do Art. 83; Art. 84 
("caput") e seus §§ 1º e 2º; § 1º do Art. 85 e os incisos I, II, alíneas "a" e "b" e §§ 2º , 3º e 4º; Art. 86 ("caput") incisos I, II, III, 
IV e § 1º ; Art. 87 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: Art. 82 ("caput"); Art. 83 ("caput"), incisos VI e X, §§ 1º e 2º; Art. 85 ("caput"), § 2º do Art. 86; Parágrafo 
único do Art. 87. 
CAPÍTULOS II e III: 
A Emenda nº 2040-2 omite os Capítulos II e III do Projeto. 
CAPÍTULO IV: 
SEÇÃO I: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 110 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, VI, VII e seu Parágrafo único; Art. 111 ("caput"), inciso II, alíneas 
"a" e "b", incisos IV, V e X; Art. 113 (“caput "), incisos II, III; § 1º, incisos I, II, e III e § 2º; Art. 114 ("caput"), incisos I, II, III; Art. 
115 ("caput"), inciso I, alíneas "a", "b", "c" e "d" e inciso II; Art. 116; ("caput"); Art. 117 ("caput"), §§ 1º e 2º; Art. 119 ("caput"), 
§§ 1º e 2º, incisos I e II; Art. 120 ("caput"), §§ 12 e 22 ; Art. 121 ("caput"), §§ 1º e 2º Art. 122 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: Inciso I do Art. 111 (Emenda nº 757-1, Konder Reis), alíneas "b" e "c" e incisos III, VI, VIII e IX; Art. 112 
("caput"); inciso I do Art. 113; inciso IV do Art. 114; Art. 118 ("caput") (Emenda n 2 1036-9 - Paulo Roberto, Emenda nº 1255-8 
- Manoel Costa e Emenda nº 1348-8 Roberto D'Ávila). 
SEÇÃO II: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 123 ("caput"); Art. 124 ("caput"), inciso I, alíneas "a", "b", "c", "d", "h", "i", "j", "l", "m"', "n”, "o", "p”, "q" 
e "r"; inciso II, alíneas “a" e "b"; inciso III, alíneas "a", "b" e "c"; Art. 125 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e X; §§ 1º, 
2º e 3º. 
PELA REJEIÇÃO: Parágrafo único do Art. 123; Parágrafo único do Art. 124; inciso IX do Art. 125; 
SEÇÃO III: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 126 ("caput") e seu Parágrafo único, incisos I e II; Art. 127 ("caput"), inciso I, alíneas "a", "b", "c", "d", 
"e", "f" e "g"; inciso II e suas alíneas "a", "b" e "c"; inciso III, alíneas “a”, “b” e “c”; Parágrafo único do Art. 127; 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
SEÇÃO IV: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 128 (“caput” ), incisos I e II; Art. 129 (“caput “), incisos I e II; § 2º do Art. 129; Art. 130 ("caput"), 
inciso I, alíneas "a", "b", "c", "d" e "e"; inciso II; Art. 131 ("caput") e incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI; §§ 1º e 2º ; Art. 
132 ("caput") e § 2º. 
PELA REJEIÇÃO: § 1º do Art. 129. 
SEÇÃO V: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 133 ("caput"), incisos I, II e III, Parágrafo único, e seus incisos I e II; § 2º do Art. 135; Art. 136 
("caput"), Parágrafo único e seus incisos I e II; Art. 137 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: Art. 134 ("caput"); Art. 135 ("caput"), § 1º ; inciso II do Art. 136; Parágrafo único do Art. 137; Art. 138 
("caput"). 
SEÇÃO VI: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 139 ("caput"), inciso I, II, III e IV e Parágrafo único; Art. 140 ("caput"), inciso I, alíneas “a” e "b" e 
Parágrafo único; Art. 141 ("caput"), inciso I, alíneas "a" e "b", inciso III e Parágrafo único; Art. 142 ("caput"), §§ 1º e 2º; Art. 143 
("caput"), incisos I, II, III, IV e V e 
Parágrafo único. 
PELA REJEIÇÃO: Inciso II do Art. 140; inciso III do Art. 141. 
SEÇÃO VII: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 144 ("caput"); Art. 145 ("caput"), Parágrafo único e seus incisos I e II; Art. 146 ("caput") e seu 
Parágrafo único. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
SEÇÃO VIII: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 147 ("caput"), §§ 1º, 2º, 3º e 4º; Art. 149 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: Art. 148 ("caput"), (Emenda nº 741-4, Lourival Batista). 
CAPÍTULO V: 
SEÇÃO I: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 150 ("caput"), §§ 1º e 2º; Art. 155 ("caput"), incisos I, IV, V, VI, VII, VIII e §§ 1º, 2º, 3º e 5º. 
PELA REJEIÇÃO: Art. 151 (“caput"), inciso I, alíneas "a", "b", "c", "d", e II; Art. 152 ("caput") e Parágrafo único; Art. 153 
("caput"); Art. 154 (“caput”), Parágrafo único; incisos II e III do Art. 155; § 4º do Art. 155. 
SEÇÃO II: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 156 ("caput"), §§ 1º, 2º , 3º e 4º; Art. 157 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
SEÇÃO III: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 158 (“caput "); Art. 159 ("caput ") e seu Parágrafo único. 

 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 121  

 

___________________________________________________________________ 

FASE U 

 
   EMENDA:00015 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JESUALDO CAVALCANTI (PFL/PI) 
Texto:   
   Suprima-se o art. 106 e respectivos parágrafos. 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   A emenda elimina a privatização dos serviços notariais.  
Optamos por manter a redação do primeiro turno de votação, por entender que esse dispositivo 
consubstancia importante matéria no sentido de que sejam os usuários adequadamente a-  
tendidos, sem aumento dos gastos públicos. Opinamos pela rejeição da emenda. 
 
 
   EMENDA:00152 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS BENEVIDES (PMDB/CE) 
Texto:   
   Dê-se ao § 3o. do art. 106 do Projeto B a seguinte redação:  
"O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público de provas e títulos,  
não se permitindo que a titularidade de qualquer serviço fique vaga, sem abertura de concurso de  
provimento, por mais de seis meses." 
Justificativa: 
A presente Emenda divide-se em duas partes distintas: 

a) Sugere-se a substituição da expressão “serventia” pela denominação de “serviço”, uma vez que este é o 
tratamento dado na parte inicial do próprio texto. Ademais, com a nova sistemática, decorrente da 
privatização consagrada no “caput” do mesmo art. 106, não mais se poderá considerar o serviço notarial 
nem o de registro como uma “serventia de justiça”. 

b) Aqui se propõe a supressão da expressão “ou remoção”, posto que a remoção é uma das formas 
derivadas de “provimento”, já estando, portanto, contemplada pela simples menção do nomen juris 
“provimento”. Intenta-se, em última análise, eliminar a demasia e aperfeiçoar a redação do texto, 
enxugando-o e tornando-o mais preciso e técnico. 

Parecer:   
   Optamos pela redação do primeiro turno de votação, tendo em vista que a mesma resultou de exaustivas 
discussões e expressivas votações.  
Pela rejeição da emenda. 
 
 
   EMENDA:00491 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BOCAYUVA CUNHA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Suprima-se do capítulo II, Seção I, no Artigo 106 a expressão "em caráter privado". 
Justificativa: 
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A finalidade da supressão é a de se evitar futura polêmica sobre se somente as pessoas de direito privado 
poderão exercer os serviços notariais e de registros – vedando, no caso, ao próprio Poder Público o exercício 
de tais atividades, ou se também ele, Poder Público, na qualidade de delegante, igualmente poderá se 
encarregar de tais atribuições quando assim o entender. 
A eliminação de ditas palavras do texto em nada prejudicará a atividade particular dos tabeliões e oficiais dos 
registros, porquanto a sua investidura naquela faculdade independe do modo como redigido o dispositivo ou 
como deverá ficar se aprovada esta proposição. O que deve prevalecer na redação do texto é sua clareza e a 
garantia de que o Poder Público, com a nova redação, não venha sofrer, no futuro, limitações se entender de 
disciplinar as atividades notariais e de registros, aqui tratadas, no sentido de que ele próprio também possa 
vir a exercê-las, juntamente com a área privada ou mesmo estatizando esses serviços nos moldes das 
serventias judiciais. 
Parecer:   
   Optamos pela redação do primeiro turno de votação, tendo em vista que a mesma resultou de exaustivas 
discussões e expressivas votações.  
 
Pela rejeição da emenda. 
 
   EMENDA:00697 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Suprima-se o art. 106 e todos os seus parágrafos. 
Justificativa: 
Os tabeliões constituem hoje uma verdadeira casta, os verdadeiros marajás da República. Alguns Cartórios 
rendem mensalmente a quantia superior a 100 milhões de cruzados, rendimentos nem sempre fiscalizados 
pelo Imposto de Renda. 
Parecer:   
   A emenda elimina a privatização dos serviços notariais.  
Optamos por manter a redação do primeiro turno de votação, por entender que esse dispositivo 
consubstancia importante matéria no sentido de que sejam os usuários adequadamente atendidos, sem 
aumento dos gastos públicos. Opinamos pela rejeição da emenda. 
 
 
   EMENDA:01334 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VLADIMIR PALMEIRA (PT/RJ) 
Texto:   
   Suprima-se o "caput"" do artigo 106. 
Justificativa: 
A proposição visa transferir para a lei a regulamentação da matéria, até porque, na lei, poderá se punir os 
casos em que o Poder Público deverá exercer essa atribuição diretamente. 
Parecer:   
   A emenda elimina a privatização dos serviços notariais.  
Optamos por manter a redação do primeiro turno de votação, por entender que esse dispositivo 
consubstancia importante disposição no sentido de que sejam os usuários adequadamente  
atendidos, sem aumento dos gastos públicos. Opinamos pela rejeição da emenda. 
 
 
   EMENDA:01554 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS VIRGÍLIO (PDS/CE) 
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Texto:   
   Suprimir o § 3o., do artigo 106, do Projeto  
de Constituição (B). 
Justificativa: 
É da tradição das atividades notariais, em nosso País, que o ingresso nas mesmas seja procedido sem 
maiores formalidades. 
Acrescente-se a isto, o fato de que os conhecimentos necessários para tais investiduras são adquiridos com 
a própria prática das funções a elas inerentes. E sabe-se, também, que é a partir do desempenho dessas 
funções que, muitas vezes, aqueles que trabalham em tabelionatos e cartórios se veem motivados a seus 
conhecimentos e prosseguir em carreiras correlatas. 
Por último, mas não menos importante, não tem sentido obrigar-se por lei, o provimento de cargos mediante 
concurso público de provas e títulos para serviços que são, segundo o próprio “caput” desse artigo 106, do 
Projeto, exercido em caráter privado. 
Parecer:   
   Optamos pela redação do primeiro turno de votação, tendo em vista que a mesma resultou de exaustivas 
discussões e expressivas votações.  
Pela rejeição da emenda. 
 
 
   EMENDA:01606 APROVADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVO VANDERLINDE (PMDB/SC) 
Texto:   
   Art. 106, § 1o. - Projeto (B)  
Suprimir do texto do § 1o., do art. 106, a palavra 'complementar''. 
Justificativa: 
Para regular a matéria contida no § 1º, mostra-se desnecessário tratamento através de lei complementar. 
Além disto, o § 2º do mesmo artigo 106 fala em lei federal, sem qualificação de complementar, motivo a mais 
para, uniformizando a normatização do tema, dispor por lei ordinária a respeito das atividades, disciplina e 
fiscalização dos notários e oficiais de registro. 
Parecer:   
   Optamos por aprovar a emenda, nos termos de sua justificação. 
 
 
   EMENDA:01774 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO SILVA (PSDB/PI) 
Texto:   
   Suprima-se no parágrafo 1o. do art. 106 - Projeto Constituição "B", as expressões  
"complementar e "disciplinará a responsabilidade civil e criminal". 
Justificativa: 
As responsabilidades criminal e civil dos notários, oficiais de registro e seus prepostos estão na atualidade 
definidas, respectivamente, em diversos dispositivos do CP e CC (art. 159 c/c os artigos 1518 a 1532 e 1537 
a 1553). Por que, agora, redefini-las em lei complementar, cuja elaboração requer processo especial, 
inclusive maioria absoluta de votos no Congresso Nacional para sua aprovação absoluta (art. 71) e não se 
realmente for o caso em lei ordinária? 
A emenda proposta impõe-se pelo bom senso e em favor da racionalidade do processo legislativo. 
Parecer:   
   Optamos pela aprovação da emenda, em parte, nos termos da Emenda No. 2t01606-9. 
 

 

___________________________________________________________________ 
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FASE W 

 
   EMENDA:00512 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALUÍZIO CAMPOS (PMDB/PB) 
Texto:   
   Art. 235 - Diga-se:  
"§ 3o. - ... vago, por mais de seis meses, sem abertura de concurso de provimento ou de remoção." 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
 
 
   EMENDA:00782 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO) 
Texto:   
   Dê-se ao § 1o. do art. 235 a seguinte redação:  
Art. 235 - ......................................  
§ 1o. - Lei federal 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." 
Justificativa: 
O texto original do artigo em epígrafe, em seu § 1º, estabelecia que lei complementar deveria regular, 
disciplinar e definir a atividade notarial e de registro, nos moldes da redação acima reproduzida. Quando da 
votação em 2º Turno pelo Plenário da ANC, a aprovação de emenda da autoria do Dep. Ivo Vanderlinde 
suprimiu do texto o adjetivo complementar, sob o fundamento de que se deveria dar tratamento uniforme à 
matéria, porquanto o § 2º do mesmo artigo já previa lei ordinária para fixar normas gerais a respeito dos 
emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro. Ora, isto foi o que o Plenário 
aprovou: tratamento uniforme para os assuntos de que dão notícia os §§ 1º e 2º do art. 235. E se foi isto que 
o Plenário aprovou isto é o que deve figurar na Redação Final, apenas com a explicitação do adjetivo 
“federal”. Basta que se leia a justificação da citada emenda do Dep. Ivo Vanderlinde para que não restem 
dúvidas acerca do que, de fato, deliberou o Plenário. Uniformização da normatização do assunto; e como  
o § 2º estatui a necessidade de lei federal, é evidente que também terá de ser federal a lei de que cogita  
o § 1º do invocado art. 235. 
 
 
   EMENDA:00783 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 235, § 3o., a seguinte redação:  
Art. 235 - ......................................  
§ 3o. - O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público de provas e  
títulos, não se permitindo que a titularidade de qualquer serviço fique vaga, sem abertura de  
concurso de provimento ou de remoção, por mais de seis meses. 
Justificativa: 
O texto do Projeto “C”, oferecido pelo insigne Relator Bernardo Cabral, estava corretíssimo, porque não se 
pode falar aqui em “serventia”, uma vez que em todo o projeto só se alude a serventia em relação ao foro 
judicial. É imperioso ter em mente que a Nova Constituição não mais expressará o conceito – aliás equívoco  
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– de foro extrajudicial, porquanto as funções notariais e de registro são doravante desempenhadas por 
serviços, como, aliás, está expresso no próprio “caput” do artigo em comento. Referir-se aos serviços como 
serventias constitui engano redacional que aqui se pretende consertar. 
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