
 
 
 
 
 
Em 09/06/2009 o Conselho Nacional de Justiça destituiu todos os responsáveis por cartórios do país 
que assumiram o cargo depois da Constituição de 1988 sem fazer concurso público. Pelas estimativas 
do CNJ, cerca de 5 mil pessoas estão nessa situação. 
... inspeções realizadas... nos serviços extrajudiciais encontraram "graves falhas". 
afirmou o corregedor nacional de Justiça, Gilson Dipp. 
...livros em péssimo estado de conservação, 
atos incorretos, descontrole em relação ao recolhimento de custas, 
falta de fiscalização sobre o regime de trabalho dos empregados 
e escrituras sem assinaturas. 
CNJ tomou por base decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) e a Constituição. 
Segundo o STF, "a investidura na titularidade de unidade do serviço, cuja vacância tenha ocorrido após 
a promulgação da Constituição Federal de 1988, depende da realização de concurso público". 

O artigo 236 da Constituição estabelece que "os serviços notariais de registro sejam exercidos em caráter 

privado" e que "o ingresso na atividade depende de concurso público". A regulamentação da lei, no 
entanto, veio cinco anos depois, em 1994 (Lei 8938). 

Art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do 
Poder Público. (Regulamento) 
  § 1º - Lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos notários, dos 
oficiais de registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário. 
  § 2º - Lei federal estabelecerá normas gerais para fixação de emolumentos relativos aos atos 
praticados pelos serviços notariais e de registro. 
  § 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. 
 
Quem entrou no cargo antes da promulgação da Constituição, em 5 de outubro de 1988, ganhou o que 
se chama de "direito adquirido" e pode ficar no cargo. 
A partir da resolução do CNJ, os Tribunais de Justiça, responsáveis por controlar os serviços dos 
cartórios em cada unidade da federação, têm 45 dias para informar ao CNJ sua situação. 
 
Para o presidente da Associação dos Notários e Registradores do Brasil (Anoreg), Rogério Portugal 
Bacellar, defende que a situação dos que assumiram cartórios sem concurso entre 1988 e a 
regulamentação da lei, em 1994, seja analisada "caso a caso". 
O titular de cartório, embora seja selecionado por concurso, não atua como um funcionário público, mas 
sim como um concessionário de um serviço. Ele é como um empresário e arca com todos os custos do 
cartório, inclusive os trabalhistas e aluguel do imóvel, por exemplo. De acordo com o CNJ, os ganhos 
podem chegar a R$ 400 mil mensais. 

Pela lei, para ser titular de cartório é preciso ser bacharel em direito ou ter, pelo menos, dez anos de 
experiência em cartório. 
Segundo o CNJ, quem passa no concurso tem acesso às rendas e débitos dos cartórios antes de 
assumir os cartórios. O preenchimento das vagas ocorre de acordo com a classificação no concurso, ou 
seja, quem se classifica melhor escolhe as melhores cidades. 
Após entrar em determinado cartório, é permitido após dois anos de atividade participar de concurso 
para tentar transferência para outro cartório – isso é chamado de concurso de remoção. 
Os titulares de serviços notariais, ou simplesmente cartorários, atuam com notas; registro de contratos 
marítimos; protesto de títulos; registro de imóveis; registro de títulos e documentos e civis das pessoas 
jurídicas; registros civis das pessoas naturais e de interdições e tutelas; e registro de distribuição 
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