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Os serviços notariais e de registros são popularmente

denominados de “cartórios”.



CONCURSO PÚBLICO: O ingresso e a remoção nos serviços de

notas e de registros depende de habilitação em concurso público de

provas e títulos (art. 236, § 3º, da Constituição Federal de 1988).



É uma atividade delegada pelo Poder Público a quem se habilita em concurso
público de provas e títulos. Tratase de atividade pública mas exercida em caráter
privado – art. 236 da CF/1988). 

Natureza jurídica das atividades dos notários e registradores  caráter híbrido.

Situação peculiar em relação as demais serviços públicos.

Posição majoritária na doutrina e na jurisprudência: O tabelião e o registrador

exercem serviços públicos.

Concurso público para ingresso (provimento ou remoção) :

 Artigo 6º da CNNR da CGJ

 Lei número 8.935, de 18 de novembro de 1994: artigos 14 a 19.

Resolução número 81 do Conselho Nacional de Justiça (de 09 de junho de 2009):

o concurso para os dois critérios de ingresso (provimento e remoção) compreenderá: prova

objetiva, prova escrita e prática, prova oral e exame de títulos.



A atividade dos notários e registradores no Brasil é remunerada mediante o
pagamento de emolumentos.

Os emolumentos são valores fixados por cada Estado e pelo Distrito Federal e
repassados aos usuários dos serviços notariais e de registros que praticaram os atos.

STF: emolumentos são taxas,

Lei estadual nº 12.692, de 29 de dezembro de 2006: Dispõe sobre os emolumentos
dos serviços notariais e de registro, cria o Selo Digital de Fiscalização Notarial e
Registral e institui o Fundo Notarial e Registral e dá outras providências.

Lei federal nº 10.169, de 29 de dezembro de 2000: regulamentou o art. 236, § 2º, da
CF de 1988 estabelecendo normais gerais e princípios para a fixação dos
emolumentos.



Autonomia administrativa e financeira do notário e

registrador:

“Os notários e os oficiais de registro poderão, para o desempenho de suas

funções, contratar escreventes, dentre eles escolhendo os substitutos e auxiliares
como empregados, com remuneração livremente ajustada e sob o regime da
legislação do trabalho”.

Artigo 20 “caput” da Lei número 8.935 de 1994

O titular da serventia tem autonomia administrativa e financeira, escolhendo

livremente os seus colaboradores (substitutos, escreventes autorizados, auxiliares, etc.

) e efetivando diversas outras medidas para ofertar um serviço de qualidade à

comunidade.



“O gerenciamento administrativo e financeiro dos serviços notariais e de
registro é de responsabilidade exclusiva do respectivo titular, inclusive no que diz
respeito às despesas de custeio, investimento e pessoal, cabendolhe estabelecer
normas, condições e obrigações relativas à atribuição de funções e de
remuneração de seus prepostos de modo a obter a melhor qualidade na prestação
dos serviços”.

Artigo 21 da Lei de número 8.935 de 1994

Posicionamento majoritário da doutrina: o novo titular da serventia extrajudicial não

responde por débitos do titular anterior.

Sucessão empresarial: não é aplicável às serventias extrajudiciais



Os serviços notariais e de registros no Brasil:

Antes da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988:

A palavra “cartório” compreendia os ofícios judiciais, extrajudiciais e os distritos

policiais. Sendo as serventias oficializadas os titulares eram submetidos às normas

administrativas próprias dos servidores estatais, tendo os privilégios e restrições

comuns a categoria (sanções disciplinares, aposentadoria compulsória aos 70 anos,

percepção de proventos integrais, etc.).

As serventias eram oficializadas, ou seja, faziam parte da estrutura do Estado.



“Amigos do rei”:

A expressão “amigos do rei” tem origem na época do Brasil Colônia. Tal

grupo se constituía de pessoas que não tinham atividades de maior importância

na sociedade mas recebiam, em retribuição de favores, diversos presentes do

rei tais como títulos, terras e inclusive cartórios.

Além disto também era a época em que “Cartório passava de pai para

filho” ou o substituto da serventia vaga assumia a titularidade. Não existia, para

tanto, a exigência de aprovação em concurso público.



Depois da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988:

O exercício das atividades notariais e de registros ocorre em caráter privado,
mas por delegação do Poder Público.

A responsabilidade civil e criminal, a forma de remuneração (emolumentos)
e a fiscalização pelo poder judiciário dos notários e registradores são
regulamentadas por legislação  federal.

O ingresso nas atividades notariais e registrais ocorre somente após
habilitação em concurso público (provimento ou remoção).
Artigo 236, parágrafo 3º da CF/1988: Não se permite que qualquer serventia
fique vaga, sem abertura de concurso de provimento ou de remoção, por
mais de 06 meses.



Constituição Federal de 1988: artigo 236

Lei número 6.015 de 1973: Registros Públicos

Lei número 8.934 de 1994: Registro público de empresas mercantis e

atividades afins

Lei número 9.492 de 1997: Regulamenta os serviços de protesto de títulos

e documentos

Consolidação Normativa Notarial e Registral da Corregedoria Geral de

Justiça do RS

Resoluções do Conselho Nacional de Justiça: 18, 35, 80, 81, etc.

Código Civil, Código de Processo Civil, Código Penal

Legislação pertinente:



Cartórios:

Denominação informal (e genérica) do local de trabalho dos tabeliães ou notários

e registradores ou oficiais de registros.

Os serviços notariais e de registros são os de organização técnica e administrativa

destinados a garantir a publicidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos (artigo

1º da lei nº 8.935 de 1994).

Atuação preventiva. Contribuição para diminuir o excessivo número de processos

judiciais no Brasil. Meio de pacificação social.

Notário ou tabelião e oficial de registro ou registrador são profissionais do direito,

dotados de fé pública, a quem é delegado o exercício da atividade notarial e de

registro (artigo 3º da lei nº 8.935 de 1994).



O tabelião de notas e o registrador tem autonomia profissional, mas devem
obedecer aos ditames legais e estão submeter a fiscalização do Poder Judiciário.

Artigo 103 – B, §º 4º da Constituição Federal de 1988: cabe ao Conselho Nacional
de Justiça receber e conhecer as reclamações contra serventias e órgãos
prestadores de serviços notariais e de registro por delegação do poder público ou
oficializados, sem prejuízo da competência disciplinar e de correição dos tribunais.

Os notários e registradores tem responsabilidade civil, administrativa e penal pelos
atos que realizam no exercício da profissão.

Os cartórios não possuem personalidade jurídica. O serviço público é delegado as
pessoas do notário e do registrador.

O notário e registrador são essenciais colaboradores da sociedade, especialmente
pela segurança jurídica inerente às suas atividades.



Notário ou tabelião de notas:
Surge com a necessidade de mediação nos relacionamentos sociais primitivos.

É uma das mais remotas atividades jurídicas do ser humano.

O tabelião é um conselheiro comunitário.

Orienta sobre as providências jurídicas a serem tomadas, de forma a garantir os

direitos do cidadão e promover a segurança jurídica mediante atos em

conformidade com a lei.



Funções do notário ou tabelião de notas:

*Receber ou indagar a vontade das partes. Atuação imparcial. Dever de

sigilo. Identificar as partes conforme previsão legal e anteriormente à

lavratura do ato (exceção: autenticação de cópias).

*Multiplicidade de funções do notário: função jurídica, cautelar, técnica,

rogatória, pública e imparcial.

*Dar assessoramento jurídico, aconselhando as partes a respeito de possíveis

efeitos futuros do ato a ser praticado. Formalizar juridicamente a vontade das

partes produzindo o ato notarial adequado e em consonância com a legal.



*Documentar fatos que ocorreram em sua presença, imprimindo fé pública e

presunção de veracidade ao que narrar em suas notas. Lavrar escrituras

públicas e atas notariais. Reconhecer firmas (assinaturas) e autenticar cópias.

*Fazer a análise de operações de risco mediante uma atuação preventiva do

tabelião. Cooperação no combate aos crimes de lavagem de dinheiro e

corrupção mediante a informação de transações negociais suspeitas.

* Adoção de medidas eficazes no combate a falsificações. O tabelião de notas,

no exercício da sua profissão, deverá efetuar todas as diligências possíveis para

impedir a utilização de documentos falsos no cartório.



Identificação documental das partes 
confirmação de dados em base de dados:

A identificação das partes (pessoas física ou jurídica) é o ato inicial que

deve ser realizado pelo tabelião ao receber a solicitação para a prática de
um serviço.

Tal diligência deve ser a primeira providência, de forma a garantir a
segurança jurídica das negociações. Na hipótese de se verificar a existência
de indícios de falsificação o notário deverá se abster de lavrar o ato,
comunicando tal suspeita às autoridades competentes.

A atividade notarial tem a função de dar segurança jurídica aos negócios,
adotando procedimentos seguros de verificação de autenticidade.



Pessoa física:
Apresentação de documento de identidade pessoal com foto e sem qualquer

rasura ou outro indício de falsificação. Existindo informações ilegíveis ou rasuras no

documento apresentado sugerese a solicitação de um segundo documento de

identificação pessoal do solicitante. Certidão de nascimento ou casamento para fins de

comprovar o estado civil.

Pessoa jurídica:
*Documento de constituição da pessoa jurídica: Contrato ou estatuto social,

requerimento de empresário. Consultar as últimas alterações contratuais.

  *A emissão das certidões fiscais agrega segurança jurídica ao negócio.

* Existe a possibilidade de solicitar também certidões de feitos ajuizados (justiça

estadual, federal, trabalhista, etc.), certidão de existência de ônus reais e ações

pessoais e reipersecutórias para verificar a real situação da(s) propriedade(s)

imobiliária(s) do(s) vendedor(es) e dos bens objeto do negócio e emissão das certidões

de indisponibilidade de bens (central).

*Certidões obrigatórias x facultativas (o usuário do serviço pode dispensar).

 * Sistema interligado de informações Junta Comercial do Brasil.



Consultas prévias – segurança jurídica

Carteira de Motorista: site do DETRAN ou aplicativo de celular (lince)

Carteira de identidade profissional: Algumas categorias profissionais tem cadastro disponível ao público que

viabilizam a verificação de autenticidade dos dados constantes no documento de identidade profissional.

Exemplo: Sistema de Consulta Pública do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia   CONFEA..

CRC: Central de Informações do Registro Civil – CRC: interligação de dados dos cartórios de registro civil de

todo o país. Possibilidade de efetuar consultas acerca da consistência dos registros de nascimento, casamento

e óbito lavrados no país.

SIRC: Sistema de Informações do Registro Civil (Decreto 8.270 de 2014): informações padronizadas dos registros

de nascimento, casamento e óbito em uma base de dados única.

Selo digital de fiscalização notarial e registral – sites dos Tribunais de Justiça – visa dar autenticidade a todos os
atos lavrados nos cartórios brasileiros. Inclusão obrigatória. Classificação em consonância com o tipo de serviço.



SELOS DIGITAIS DE FISCALIZAÇÃO:

Existe um sistema de inclusão de selos digitais de fiscalização nos atos
notariais e de registros, os quais objetivam dar autenticidade aos atos das
serventias extrajudiciais (cartórios), como autenticações de documentos,
procurações e reconhecimento de assinaturas, podem ser fiscalizados pela
população por meio da internet.

O serviço de consulta pública está disponível na página do Tribunal de
Justiça na internet, como forma de oferecer seguridade e rapidez na
certificação dos documentos, já que o próprio sistema faz a carga do selo
para a serventia.
Para acessar basta clicar o banner "Consulta Pública de Selos”, no banner
abaixo da lista de notícias do site do TJRO, e verificar o número de série, 24
horas após a prática do ato. Na página é possível também verificar os
modelos de selos e o tipo de ato praticado pelo usuário.



Goiás: Presa quadrilha especializada em falsificação de documentos: A

quadrilha falsificava e vendia RG, CNH, CRLV, certidão de nascimento,

de casamento e até diplomas. Dentre os presos estão o responsável pela

falsificação dos documentos, agenciadores e “clientes”. As prisões

aconteceram em Goiânia, Trindade, Aparecida de Goiânia e Anápolis.

https://www.emaisgoias.com.br/presaquadrilhaespecializadaem

falsificacaodedocumentos/



Os documentos falsificados eram utilizados na venda fraudulenta de

imóveis, transferência fraudulenta de veículos, aberturas de contas

bancárias, inclusive para obter financiamentos, ingresso em sistema

prisional para visita íntima, etc.



Lavagem de dinheiro:

*Processo para financiar um investimento, imobiliário ou não, com fundos
procedentes de atividades ilícitas. A finalidade é legalizar o dinheiro e
viabilizar sua futura utilização no mercado de trabalho.
 
*Atividade de natureza oculta.

*Fundo Monetário Internacional (FMI): a quantia de dinheiro sujo que foi
lavado varia entre 2% e 5% do Produto Interno Bruto (PIB) mundial.

*Um dos meios mais eficazes para sonegar impostos, financiar a corrupção e
os focos de tensão(conflitos armados e terrorismo) em todo o mundo.
 
*Necessidade de adoção de medidas pelos estados para combater a
lavagem de dinheiro e proteger suas instituições, seu território, sua economia e
sua população. 



O documento original e sua cópia

reprográfica são apresentados ao

tabelião, o qual faz uma análise

criteriosa. Verificando que a cópia

é fiel ao original irá autenticar o

xerox mediante a inclusão de um

selo de autenticidade, carimbo ou

etiqueta do cartório e sua

assinatura (ou de colaborador

com poderes para o ato).

Regra: a autenticação garante ao

documento a mesma validade do

original.



Reconhecimento de firma:

É o ato pelo qual o tabelião (ou seu colaborador devidamente autorizado) atesta, com

fé pública, que determinada assinatura é de certa pessoa. Declara a autoria da assinatura

em um documento, analisando de forma precisa a identidade e capacidade da pessoa,

além da legalidade do documento apresentado em cartório .

“Firma” = assinatura (direito notarial)

Artigo 648 a 655 da Consolidação Normativa Notarial e Registral da CGJ – RS.

A existência de reconhecimento de firma é um meio eficaz no

combate à fraude.



Reconhecimento de firma por autenticidade:

Ocorre quando o signatário assina o documento na presença do notário.
Oferece maior segurança. Nos termos do artigo 649, §5º da CNNR – RS o

reconhecimento de firma autêntico é obrigatório em alguns casos tais como em
documentos de transferência de veículos, contratos que envolvam valores
consideráveis, etc.

Artigo 649, § 1º, “a” da Consolidação Normativa Notarial e Registral do RS.

Reconhecimento de firma por semelhança:

O tabelião confronta a assinatura do documento apresentado com outra
que existe em seus livros ou cartões de autógrafo, verificando a similitude das
assinaturas. Comparação grafotécnica.

Artigo 649, §2º, “b” da  Consolidação Normativa Notarial e Registral do RS.



Documento para a

transferência de

veículo automotor :

deve ser assinado

pelo(a) vendedor(a)

e comprador(a), os

quais devem

comparecer a um

tabelionato de

notas para fazer o

reconheci mento de

suas assinaturas

(firmas) por

autenticidade.



O tabelião de notas orienta às partes, formalizando as suas vontades mediante o

instrumento jurídico adequado.

Atuação tabelioa preventiva.  Meio eficaz de pacificação social.

Majoração das competência do notário. Transferência de competências antes

exclusivamente atribuídas ao poder judiciário para a esfera extrajudicial.



Tabelionatos de notas e atos mais comuns:

Lei número 11.441/2007  Inventários (com partilhas e/ou adjudicações
consensuais); separações (com ou sem partilhas de bens); divórcios (com ou
sem partilhas de bens); declaratórias de união estável e dissolução de união
estável (com ou sem partilha). Contrato de namoro. Diretrizes antecipadas de
vontades. Testamentos públicos e aprovação de testamentos cerrados.
Escrituras públicas de compra e venda de bem imóvel, de doação de bem
imóvel, permute, dação em pagamento, etc.
Convenção da Apostila de Haia: autentica a origem de um documento público
para uso em processos de dupla cidadania.
Resolução número 35 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
Novo Código de Processo Civil pátrio: lei número 13.105, de 16 de março de
2017
Consolidação Normativa Notarial e Registral da Corregedoria Geral de Justiça
do RS.



* Tabelião de notas x tabelião de protesto de títulos e documentos de dívidas
Não se confunde tabelião de notas e tabelião de protesto de títulos e

documentos. O tabelião de protesto tem as suas atividades regulamentadas pela

lei número 9.492 de 1997.

Funções do tabelião de protesto:

*Protocolar os documentos de dívida,
*Intimar os inadimplentes,
*Receber o pagamento dos títulos protocolizados, dando quitação,
*Lavrar o protesto, acatar o pedido de desistência do protesto formulado pelo
apresentante, averbar cancelamento e outras alterações importantes para
atualizar os registros nos moldes da lei;
* Expedir certidões de atos e documentos que constem em seus registros e papéis.



Ao Tabelião é atribuída a função de:

 

  *Conferir fé pública às relações de direito privado, exceto as de

competência exclusiva dos órgãos jurisdicionais;

  *Colher, interpretar e formalizar juridicamente a vontade das partes;

  *Intervir nos negócios jurídicos a que as partes devam ou pretendam

dar forma legal ou autenticidade, redigindo e autorizando os instrumentos

adequados, conservando os originais e expedindo cópias fidedignas;

  *Conferir autenticidade a documentos avulsos;

  *Autenticar fatos.

Artigo 562 da Consolidação Normativa Notarial e Registral da CGJ do RS

 



Aos notários compete:

I  formalizar juridicamente a vontade das partes;

II  intervir nos atos e negócios jurídicos a que as partes

devam ou queiram dar forma legal ou autenticidade,

autorizando a redação ou redigindo os instrumentos

adequados, conservando os originais e expedindo

cópias fidedignas de seu conteúdo;

III  autenticar fatos.

Artigo 6º da Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994



Aos tabeliães de notas compete com exclusividade:

I  lavrar escrituras e procurações, públicas;

II  lavrar testamentos públicos e aprovar os cerrados;

III  lavrar atas notariais;

IV  reconhecer firmas;

V  autenticar cópias.

Parágrafo único. É facultado aos tabeliães de notas realizar todas as
gestões e diligências necessárias ou convenientes ao preparo dos atos
notariais, requerendo o que couber, sem ônus maiores que os emolumentos
devidos pelo ato.

Artigo 7º da Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994



É competência

exclusiva do

tabelião de notas

lavrar escrituras

públicas de

compra e venda

de imóveis com

valor superior a

30 salários

mínimos.



REGISTRADOR OU OFICIAL DO REGISTRO:

Incorpora a um banco de dados público o extrato essencial de um título que

contenha ato ou fato relevante socialmente.

Garante publicidade ao título. Publicidade do título: é oponível a terceiros.

O registrador, destinatário dos atos praticados pelo notário, examina a validade

destes, para que possa atribuir a publicidade erga omnes e os efeitos deles

esperado. Novamente em texto publicado por Kümpel temos a ideia de que: “o

registrador...submetese ao bloqueio de legitimação, ou seja, faz o que a lei

autoriza (princípio da legalidade).”

Lei número 6.015, de 31 de dezembro de 1973: Dispõe sobre os Registros Públicos

Consolidação Normativa Notarial e Registral da Corregedoria Geral de Justiça do

RS



Registro civil das pessoas naturais e de interdições e tutelas:

Registros de nascimentos, casamentos e conversão da união estável em

casamento, emancipações (por outorga dos pais ou mediante sentença

judicial), interdições, sentenças declaratórias de ausência e de morte

presumida, opções de nacionalidade, sentenças que deferirem adoção.



Registro civil das pessoas jurídicas: registrar os atos constitutivos das associações,
das organizações religiosas, sindicatos, fundações, exceto as de direito público,
matricular jornais e demais publicações periódicas, oficinas impressoras, empresas
de radiodifusão (...), fazer averbações nos registros, fornecer certidões, etc.

Registro de títulos e documentos: registrar instrumentos particulares para a prova
das obrigações convencionais de qualquer valor, do penhor comum sobre coisas
móveis, da caução de títulos de crédito pessoal, contrato de parceria agrícola ou
pecuária, mandado judicial de renovação de contrato de arrendamento, de
quaisquer documentos ou imagens para conversação (registro facultativo),
constituição de patrimônio de afetação, etc.

Registro de imóveis: Destinase ao registro e averbação dos títulos ou atos ou fatos
inter vivos ou causa mortis, constitutivos, transativos ou extintivos de direitos reais, a
fim de assegurarlhes validade, eficácia erga omnes e disponibilidade.





Titulares dos serviços notariais e de registros:

“Os titulares dos serviços notariais e de registros são os:
I – tabeliães de notas;

II – tabeliães e oficiais de registro de contratos marítimos;

II – tabeliães de protesto de títulos;

IV – oficiais de registro de imóveis;

V – oficiais de registro de títulos e documentos e civis das pessoas jurídicas;

VI – oficiais de registro civis das pessoas naturais e de interdições e tutelas;

VII – oficiais de registro de distribuição;

Artigo 5º da Lei de número 8.935 de 1994



Responsabilidade administrativa, civil e

criminal:

“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” .

Artigo 236, parágrafo 1º da Constituição Federal de 1988.

A lei de número 8.935 de 1994, também denominada de “Lei dos Notários e

Registradores” regulamentou a citada disposição constitucional em seus artigos

22, 23, 24, 25, 26 e 27.



Os notários e registradores estão sujeitos também às penalidades

administrativas previstas na lei de número 8.935 de 1994, quais sejam:

01 – Repreensão

02 – Multa

03 – Suspensão por 90 dias, prorrogável pelo período de 30 dias

04 – Perda  de delegação

As referidas penalidades administrativas também estão previstas

na lei de número 9.613 de 1998 (lei da lavagem de dinheiro).

   Responsabilidade administrativa:



Lei dos Notários e Registradores (8.935 de 1994):

Das incompatibilidades e impedimentos: artigos 25, 26 e 27 lei

nº 8.935 de 1994

Dos direitos e deveres: artigos 28, 29 e 30 da lei nº 8.935 de 1994

Das infrações disciplinares e das penalidades: artigos 31, 32,

33, 34, 35 e 36 da lei nº 8.935 de 1994;

Da fiscalização pelo Poder Judiciário: artigos 37 e 38 da lei nº

8.935 de 1994;



Responsabilidade civil:
“Os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os

prejuízos que causarem a terceiros, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos
substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, assegurado o
direito de regresso.

Parágrafo único.  Prescreve em três anos a pretensão de reparação civil,
contado o prazo da data de lavratura do ato registral ou notarial. 

Artigo 22 “caput” e parágrafo único da Lei número 8.935 de 1994, com a redação dada
pela lei número 13.286 de 2016.   

Responsabilidade civil = reparação do dano = ressarcimento de
prejuízos

Artigo 186 do Código Civil pátrio

  



O entendimento predominante na doutrina é no sentido de que os
registradores e notários responderão subjetivamente por danos causados
no exercício da atividade típica.

*Atividade atípica: Não se aplica a responsabilidade subjetiva prevista no
dito artigo 22 da Lei 8.935 de 1994, com as alterações decorrentes da lei
número 13.286 de 2016.

Ocorrendo o dano em razão da relação de consumo criada entre os
prestadores e os usuários dor serviços extrajudiciais será aplicada a
responsabilidade civil objetiva do Código de Defesa do Consumidor.
Exemplo: cliente da serventia escorrega e se machuca no interior do prédio
do cartório.



A doutrina e a jurisprudência não são unânimes no que se refere a

responsabilidade civil pelas falhas praticadas no âmbito da serventia

extrajudicial, senão vejamos:

01 – Responsabilidade subjetiva do oficial e objetiva do Estado:

direito de regresso contra o oficial em casos de dolo ou culpa.

Julgado de 2009 do STF (RE 209.354) e um acordão do STJ (Resp.

481.939 – GO).

02 – Responsabilidade objetiva e solidária do oficial e do estado.

Equiparase a situação dos concessionários e permissionários do

serviço público aos delegatários do serviço público. Julgado de 2001

do STF.



03 – Responsabilidade objetiva e direta do oficial (não depende de culpa) e
subsidiária do Estado. O oficial cartorário assume a titularidade da serventia
extrajudicial e também o risco da atividade. Caso o titular da delegação não tenha
condições de arcar com os prejuízos oriundos da falha da prestação do serviço o
Estado deverá fazêlo (de forma subsidiária e não solidária).

Era o entendimento predominante até a alteração da lei dos Notários e
Registradores (número 9.835 de 1994) pela lei 13.286 de 2016.

04 – Responsabilidade objetiva do oficial e a ausência da responsabilidade
do Estado. Julgado de 2013 do STJ (Resp 273.876)

Lei de número 13.286 de 2016
Entendimento predominante da doutrina e da jurisprudência



Responsabilidade criminal:
*Os oficiais de registros públicos e os notários não são funcionários
públicos, EXCETO PARA FINS PENAIS E INTERPOSIÇÃO DE MANDADO
DE SEGURANÇA.

*Na esfera criminal os notários e registradores são equiparados aos servidores
públicos (ou funcionários públicos).

*A responsabilidade criminal será individualizada, aplicandose, no que couber, a
legislação relativa aos crimes contra a administração pública (artigos 312 a 359 do
Código Penal), nos termos do art. 24 da Lei nº8.935 de 1994.

*A individualização não exime os notários e os registradores de sua
responsabilidade civil, conforme preceitua o art. 24 e parágrafo único da Lei n.º
8.935/1994.



Artigo número 23 da lei nº 8.935/1994: A responsabilidade civil independe da criminal.

*Artigo 195 do Código Civil: A responsabilidade civil é independente da criminal, não
se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu
autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal.

*Efeitos da condenação:

Vide artigos 91 e 92 do Código Penal brasileiro, entre os quais existe previsão da perda
do cargo ou função pública (artigo 92, inciso I, do Código Penal).

Vide o artigo 7º da lei número 9.613 de 1998 (crimes de lavagem de dinheiro):
interdição do exercício de cargo ou função pública de qualquer natureza e de diretor,
de membro de conselho de administração ou de gerência das pessoas jurídicas
referidas no art. 9º, pelo dobro da pena privativa de liberdade aplicada.



*Artigo 24 lei nº 8.935/1994: A responsabilidade criminal será individualizada,
aplicandose, no que couber, a legislação relativa aos crimes contra a
administração pública.

*Parágrafo único. A individualização prevista no caput não exime os notários e os
oficiais de registro de sua responsabilidade civil.

O legislador prevê a necessidade de individualização da responsabilidade.

*Artigo 5º, inciso XLV da Constituição Federal de 1988: nenhuma pena passará da
pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação
de perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra
eles executada, até o limite do valor do patrimônio transferido.

*A inexistência de responsabilização do notário e do registrador em eventual
demanda penal não o isenta das penalidades na esfera cível.



DIREITO PENAL CLÁSSICO:

*Responsabilidade pessoal, subjetiva.

*Culpabilidade.

*Crime é fato típico (agente que atuou com dolo ou culpa –
elemento subjetivo), ilícito e culpável. *Direito penal clássico: crimes
de dano figuram como regra e crimes de perigo como exceção.

*Tutela do bem jurídico individual

*Princípio da legalidade, princípio da responsabilidade penal
subjetiva, etc.



*Código penal brasileiro: adotou a teoria finalista da ação (1920 – 1930),
que tem como seu grande defensor o jurista Hans Welzel.

*Para a teoria finalista da ação a conduta humana precisa estar
agregada de dolo ou culpa (imprescindibilidade da existência do tipo
subjetivo). Preocupase com o conteúdo da conduta e da norma.

*Existência de tipos penais em que se prevê a necessidade do autor agir
com uma finalidade específica, como por exemplo a de obter
vantagem ou favorecimento sexual (artigo 216 – A do Código Penal:
“Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou
favorecimento sexual, prevalecendose o agente de sua condição de
superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego,
cargo ou função.”).



DIREITO PENAL MODERNO:

Sociedade de risco:

Ulrich Beck: autor fundamental para o estudo da sociedade de risco.

Nova estrutura social caracterizada pela globalização da economia,

mitigação da soberania dos estados e majoração dos riscos a que as

pessoas estão submetidas. Conceitos sociais complexos, mudanças

constantes e rápidas. Tecnologia e mudanças climáticas (catástrofes).

Com a sociedade de risco ocorreu a expansão do direito penal

econômico enquanto mecanismo de proteção dos bens jurídicos.



Bens jurídicos coletivos e universais: novos bens jurídicos supraindividuais ou institucionais, com a

preponderância dos delitos de perigo abstrato. Saúde, economia e meio ambiente.

Titulares indeterminados e lesões não identificáveis pelos métodos de aferição de prova

convencionais.

Política criminal:

Reproduzindo as sempre bem acertadas palavras do doutor Vinicius de Melo

Lima “várias estratégias da política criminal convergem atualmente para dar

execução à máxima de que o CRIME NÃO COMPENSA!”

Prevenção e repressão.

Sistema global de prevenção administrativa aos crimes de lavagem do dinheiro e corrupção.

Atuação sobre as fontes de risco que tornam as entidades (financeiras e não financeiras)

vulneráveis às operações de lavagem de dinheiro.



Lavagem de dinheiro:

*Processo para financiar um investimento, imobiliário ou de qualquer tipo, com
fundos procedentes de atividades ilícitas e para legalizar sua futura utilização.
*Atividade de natureza oculta.

*Estatísticas: Fundo Monetário Internacional (FMI): a quantia de dinheiro sujo
que foi lavado varia entre 2% e 5% do Produto Interno Bruto (PIB) mundial.

*Um dos meios mais eficazes para sonegar impostos, financiar a corrupção e
os focos de tensão(conflitos armados e terrorismo) em todo o mundo.

*Necessidade de adoção de medidas pelos estados para combater a
lavagem de dinheiro e proteger suas instituições, seu território, sua economia e
sua população. 



*A prevenção da lavagem de dinheiro implica uma atitude proativa
das autoridades administrativas e o concurso das pessoas obrigadas:
aplicação efetiva do direito (law enforcement) e cumprimento das
normas pelas pessoas obrigadas (compliance).

*Atuação preventiva: age sobre as fontes de risco que tornam as
entidades financeiras e não financeiras vulneráveis às operações de
lavagem de dinheiro.

*Os profissionais cartorários devem atuar em colaboração com a
administração pública para a prevenção da lavagem de capitais,
colaborando para a eficácia das medidas preventivas.

Debate: o notário e o registrador ocupam a posição de garante no
crime de lavagem de capitais?



CONTROLE DA LEGALIDADE DOS ATOS NOTARIAIS:

O tabelião de notas deve efetuar o controle da legalidade dos atos

encaminhados no cartório.

Escritura pública de compra e venda de imóvel: valor real do negócio =

declaração verídica. Divergência entre os valores declarados na escritura e

efetivamente recebidos pelas partes.

Incompatibilidades: autoridades competentes conseguem verificar mais

facilmente eventuais incompatibilidades em negócios jurídicos imobiliários em razão

das informações repassadas por serventias extrajudicias.

Envio mensal a Receita Federal do Brasil de informações atinentes a transações

imobiliárias formalizadas em tabelionatos de notas e registradas em ofícios de registro

de imóveis  DOI.

Crime de falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal),

Crime contra a ordem tributária (artigos 1º e 2º da Lei 8.137/90)

Crime de lavagem de dinheiro (Lei 9.613/98).



O controle da legalidade dos atos faz com que a função profissional dos

notários e registradores sejam importantes instrumentos de prevenção de

crimes fiscais ou de branqueamento de ativos.

Dever de colaboração fiscal do notário.

Artigo 9º, inciso XIII da Lei número 9.613, de 03 de março de 1998: “Sujeitam

se às obrigações referidas nos artigos 10 e 11 as pessoas físicas e jurídicas que

tenham, em caráter permanente ou eventual, como atividade principal ou

acessória, cumulativamente ou não: (...) juntas comerciais e os registros

públicos.

Identificação de clientes e manutenção de registros – artigo 10 da lei número

9.613 de 03 de março de 1998

Comunicação de operações financeiras – artigo 11 da lei número 9.613/1998



COMPLIANCE:

Em um primeiro momento a figura do compliance é característica de cursos de

gestão (abordagem da gestão de riscos, governança corporativa e gestão de

processos de negócios). Posteriormente o compliance ganha destaque na área

criminal.

Ato ou procedimento para assegurar o cumprimento das normas reguladoras de
determinado setor – precaução, prevenção, minimização de riscos.

Execução prévia das normas (pelas empresas) com o objetivo de evitar a

sanção. Adoção de padrões internos para o cumprimento das normas,

observando leis e diretrizes nacionais e internacionais.

*



Criminal compliance: Sistemática de contínua avaliação das condutas
praticadas na atividade empresarial, tendo como objetivo evitar a violação de
normas criminais, prática de crimes contra a empresa ou mesmo práticas
danosas sob a perspectiva criminal.

Lei número 12.846, de 1º de agosto de 2013 (lei anticorrupção): A existência de
compliance é critério considerado na aplicação de sanções.

Partese da premissa de que o direito penal não se restringe a uma atuação de
repreensão de conduta e ressocialização de indivíduos, abrangendo também a
importante função de prevenir e diminuir o risco contra violação de bens jurídicos.

Silva Sánchez (2003): “a insegurança, característica do momento atual, autoriza que
aparatos estatais formem um Estado de vigilância ou de prevenção com
características que vão além dos mecanismos penais tradicionais”.



*Criminalização da lavagem de dinheiro

Lei número 9.613, de 03 de março de 1998: dispõe sobre os crimes de lavagem de dinheiro ou
ocultação de bens, direitos e valores, a prevenção da utilização do sistema financeiro para os
ilícitos previstos nesta lei, cria o Conselho de Atividades Financeiras – COAF e dá outras
providências.
COAF: Tem a competência para receber, examinar e identificar ocorrências suspeitas de
atividades ilícitas previstas na referida lei (art. 14 da lei número 9.613 de 1998).

Lei número 12.683, de 09 de julho de 2012: altera a lei de número 9.613, de 03 de março de 1998

para tornar mais eficiente a persecução penal dos crimes de lavagem de dinheiro.

*Necessidade de prevenção à lavagem de dinheiro

*Controle dos riscos de lavagem de dinheiro nos circuitos econômicos e financeiros legais
(sistema global de prevenção administrativa da lavagem de dinheiro).



GAFI: Grupo de ação financeira contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo.

* Entidade intergovernamental criada em 1989 pelos Ministros das jurisdições membros.

* Função: Definir padrões e promover a efetiva implementação de medidas legais, regulatórias e

operacionais para combater a lavagem de dinheiro, o financiamento do terrorismo e o

financiamento da proliferação, além de outras ameaças à integridade do sistema financeiro

internacional relacionadas a esses crimes.

Em colaboração com outros atores internacionais, o GAFI também trabalha para identificar

vulnerabilidades nacionais com o objetivo de proteger o sistema financeiro internacional do uso

indevido.

A idealização inicial desta criação partiu da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à
Lavagem de Dinheiro (Enccla), grupo de trabalho de estratégia e articulação que atua de forma
conjunta com os órgãos que lidam com a fiscalização, o controle e a inteligência no governo federal,
no Poder Judiciário e no Ministério Público.

São eles a Receita Federal, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), a AdvocaciaGeral da
União (AGU), a ControladoriaGeral da União (CGU), o Banco Central do Brasil (Bacen), o Conselho
da Justiça Federal (CJF), a Associação Brasileira de Inteligência (Abin), a Associação Nacional dos
Procuradores da República (ANPR) e o Ministério Público Federal (MPF), entre outros.



Recomendações do GAFI:

Estabelecem um padrão internacional que deve ser adotado pelos países por meio de

medidas adaptadas as suas situações particulares e para combater a lavagem de

dinheiro e o financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em

massa.

Atividades e Profissões NãoFinanceiras Designadas (APNFDs)

22. APNFDs: devida diligência acerca do cliente*

As obrigações de devida diligência acerca do cliente e manutenção de registros

estabelecidas nas Recomendações 10, 11 12, 15 e 17 se aplicam às atividades e

profissões nãofinanceiras designadas (APNFDs) nas seguintes situações:

(...)

“d”  Advogados, tabeliães, outras profissões jurídicas independentes e contadores –

quando prepararem ou realizarem transações para seus clientes relacionadas às

seguintes atividades:



Atividades: Compra e venda de imóveis, gestão de dinheiro, títulos mobiliários ou

outros ativos do cliente, gestão de contas correntes, de poupança ou de valores

mobiliários, organização de contribuições para a criação, operação ou

administração de empresas, criação, operação ou administração de pessoas

jurídicas ou outras estruturas jurídicas, e compra e venda de entidades comerciais.

Nova espécie de dever jurídico para diversas pessoas (físicas e jurídicas)

no que se refere ao envio de informações ao COAF.

Dever de sigilo profissional: “O tabelião guardará sigilo sobre os fatos

referentes ao ato ou negócio jurídico, e as confidências dos interessados, embora

estas não estejam diretamente ligadas às manifestações de vontade e ou ao

objeto do ajuste.” (artigo 572 da CNNR da CGJ – RS)



CENSEC

A CENSEC tem sido considerada uma das fundamentais ferramentas para o combate ao crime organizado.

A CENSEC permite o intercâmbio de dados entre os mais de 10.000 cartórios existentes no Brasil.

Mecanismo eficaz na prevenção de fraudes, em especial crimes imobiliários e lavagem de dinheiro.

Possibilidade de consulta de atos lavrados e de verificação do sinal público de titulares e colabores das

serventias extrajudiciais brasileiras.

Os dados existentes na CENSEC podem ser consultados pelo poder judiciário, ministério público, polícia, etc. –

estimase que aproximadamente 5 mil autoridades tem acesso aos dados existentes na CENSEC.

Atos já inclusos no sistema da CENSEC pelos notários e registradores até os dias atuais:

*45 milhões de atos, crescendo à razão de 6 milhões ao ano;

*5 mil autoridades com acesso às informações;

Antecedentes: SIGNO, CEP, CESDI, RCTO



CASO PRÁTICO:

Relato do tabelião de notas e de protestos José Flávio Bueno Fischer, do Município de Novo
Hamburgo  RS:

Fulano de Tal é um fraudador e compra um imóvel no Estado do Rio Grande do Sul com
a intenção de “lavar dinheiro” com recursos ilegais, formalizando a negociação em nome em
uma terceira pessoa (popularmente chamado de “laranja”).

O terceiro (que agora possui o imóvel no nome, pois compareceu em cartório de notas e
assinou uma escritura pública de compra e venda como comprador, a qual posteriormente foi
encaminhada ao registro de imóveis competente) e que figura como aparente dono da
propriedade imobiliária comparece em tabelionato de notas e outorga ao Fulano de Tal
(fraudador) uma procuração pública com poderes para vender o dito imóvel.

Com a criação da CENSEC surge uma ferramenta importante para a consulta de atos
lavrados em todos os cartórios brasileiros. Antes disto, o fraudador munido da procuração que
lhe foi dada pelo laranja facilmente venderia a propriedade imobiliária adquirida com recursos
ilegais e dificilmente teria sido descoberta a sua participação. Atualmente, porém, o banco de
dados da CENSEC permite a localização da dita procuração e inclusive a identificação da
pessoa que recebeu poderes para representar o proprietário em negociação do imóvel. Existe
possibilidade de se averiguar a participação (como outorgado) do suposto fraudador no
negócio, aumentando os subsídios para maiores investigações das autoridades competentes.



Declarações de operações imobiliárias (DOI):
É uma obrigação acessória das serventias extrajudiciais de prestar informações
sobre os atos lavrados no cartórios envolvendo transações imobiliárias.

Os titulares (ou responsáveis pelas serventias) dos tabelionatos, registro de
imóveis e registro de títulos e documentos estão obrigados a comunicar para a
Receita Federal do Brasil informações dos documentos lavrados, anotados,
matriculados, registrados e averbados em seus ofícios e que caracterizem
aquisição ou alienação de imóveis, por pessoa física ou jurídica e
independentemente de seu valor.
O valor da operação imobiliária será o informado pelas partes.
A DOI deve ser apresentada até o último dia útil do mês subsequente ao da
lavratura, anotação, matrícula, registro e averbação do ato. 

Multa por atraso na entrega:
A falta de apresentação ou apresentação da declaração após o prazo fixado
sujeitará o(a) declarante ao pagamento de uma multa correspondente a 0,1%
ao mêscalendário ou fração sobre o valor da operação, limitada a 1%.



Diretiva 91/308/CEE da Comissão Europeia: estabelece regras para a
prevenção da utilização do sistema financeiro para fins de lavagem de
dinheiro e de financiamento do terrorismo.

Diretiva 2001/97/CE: Inclui os notários no sistema de prevenção
Justificativa está no “considerando” número 16, a seguir descrito:

“Os notários e outros profissionais jurídicos independentes, tal como
definidos pelos EstadosMembros, devem ser sujeitos ao disposto na
directiva quando participem em transacções financeiras ou empresariais,
nomeadamente quando prestem serviços de consultadoria fiscal, em
relação às quais prevaleça um risco mais acentuado de os serviços
desses profissionais jurídicos serem utilizados de forma abusiva para
efeitos de branqueamento do produto de actividades criminosas”.



Modelo espanhol: atuação do notário no combate ao crime de lavagem
de dinheiro

O Órgano Centralizado de Prevención ou Órgão Central de Prevenção (OCP): É um
órgão financiado pelo Conselho Geral do Notariado espanhol, formado por uma equipe de
especialistas em matéria de lavagem de dinheiro, os quais exercem suas funções na sede
deste, em Madri.

Missão fundamental: suprir uma das deficiências do notariado, qual seja, a ausência de
expertise (especialistas) na análise de operações de risco dentro do que é a atuação
preventiva do tabelião individualmente considerado.
Teve a sua criação no ano de 2005, com fulcro na Diretiva 91/308/CEE, que previa, para os
casos de notários e outros profissionais jurídicos independentes, que os estados membros
poderiam designar o organismo autorregulador de cada profissão como a autoridade
centralizadora.

Os profissionais haveriam de informar qualquer fato que pudesse constituir indício de
lavagem de dinheiro para a referida autoridade centralizada. Objetivo: a dita autoridade
centralizada deveria manter entendimentos com as autoridades responsáveis pela luta
contra esse tipo delituoso.



A função social do notário no combate ao crime:

O notário é um colaborador da sociedade.
A atividade notarial apresenta características que proporcionam ao tabelião
exercer sua função de formalização negocial de interesses privados mas também
colaborar para que tais transações passem por um controle de legalidade eficaz e
seguro.

Rastreabilidade de operações: A manipulação adequada e sistemática dos
documentos e informações aos quais o tabelião tem acesso no exercício da sua
profissão facilitam a rastreabilidade de operações ilegais pelos órgãos
competentes.

Política de prevenção: adoção de procedimentos seguros e modernos de
transmissão de dados e verificação de autenticidade documental pelas serventias
extrajudiciais.



Crimes funcionais: artigos 312 a 326 do Código Penal

*Elemento necessário: ser funcionário público. Os notários e registradores são

considerados funcionários públicos excepcionalmente para fins penais e MS.

*Crimes próprios x crimes impróprios:

No crime próprio o sujeito deve apresentar as características definidas em lei. O

crime próprio somente poderá ser praticado por uma determinada categoria,

como por exemplo a dos funcionários públicos.

Exemplo: crime de abandono de cargo público previsto no artigo 323 do Código

Penal.

É possível em tal hipótese existir autor e partícipe no polo ativo. O particular não

poderá ser autor deste tipo de crime (funcional) mas poderá ser partícipe.

*Crimes impróprios: peculato, apropriação indébita.



Artigo 327 do Código Penal:

“Considerase funcionário público, para os efeitos penais, quem, embora
transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função
pública.

§ 1º  Equiparase a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou
função em entidade paraestatal, e quem trabalha para empresa prestadora de
serviço contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da
Administração Pública.   (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000)

§ 2º  A pena será aumentada da terça parte quando os autores dos crimes
previstos neste Capítulo forem ocupantes de cargos em comissão ou de
função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta,
sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo
poder público. (Incluído pela Lei nº 6.799, de 1980)



 MUITO OBRIGADA!!!!!!!!!!!!!!!



São considerados funcionários públicos, para fins penais, quem exerce cargo, emprego ou função pública.
A obra “Direito Administrativo Descomplicado” de Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo distinguem tais
denominações, conforme segue:

Cargos públicos: São criados por lei, em número certo e pagos pelos cofres públicos.

Empregos públicos: São serviços temporários, com contrato de regime especial ou através da
Consolidação das Leis do Trabalho.

Funções públicas: Qualquer conjunto de atribuição pública que não cargo ou emprego.

Corrente ampliativa x corrente restritiva
Corrente dominante: é a ampliativa. Tal posicionamento considera que são “funcionários públicos por
equiparação os empregados de autarquias, sociedades de economia mista, empresas públicas e
fundações instituídas pelo poder público.
Os prestadores de serviços contratados para funções típicas da administração pública também exercerão
função pública.
Como regra geral a condição de funcionário público se conclui com a aposentadoria.
Exceções: advocacia administrativa e violação de segredo (os infratores ainda exercem alguma influência).
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