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RESUMO 

LEITE JUNIOR, Douglas Wilson Marostica. Um novo modelo normativo para os serviços 

notariais e de registro: eficiência, concorrência e novas tecnologias. 120p. Dissertação 

(Mestrado) � Escola de Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getulio Vargas, Rio de 

Janeiro, 2019. 

 

As atividades notariais e de registro são prestadas sob a justificativa de conferir 

publicidade, autenticidade, segurança e eficácia aos atos jurídicos. Os cartórios extrajudiciais 

são instituições criadas pelo ser humano para reduzir custos de transação e assimetrias 

informacionais, proporcionando um ambiente de confiança para viabilizar a ocorrência de 

trocas voluntárias entre os indivíduos. Trata-se, ainda, de atividades com caráter sui generis, 

pois, conquanto sejam serviços públicos, não são delegados a pessoas jurídicas por concessão 

ou permissão, mas sim a pessoas físicas mediante concurso público, conforme previsão 

constitucional. Os emolumentos � valores pagos pelos usuários dos serviços � são fixos e, 

segundo entendimento jurisprudencial, possuem natureza jurídica de tributo na espécie de 

taxa. Todavia, os emolumentos não se destinam aos cofres públicos, mas geram rendimentos a 

notários e registradores. No Brasil, a regulação dos cartórios extrajudiciais fica a cargo do 

Poder Judiciário. As normas vigentes sobre o setor, contudo, falham em garantir que tais 

atividades sejam prestadas de forma eficiente, ou seja, atingindo os objetivos pretendidos com 

o menor custo possível à sociedade. O sistema de valores fixos para os emolumentos 

representa um obstáculo à concorrência, impossibilitando que os prestadores que conseguem 

executar seus serviços a custos reduzidos possam oferecer preços inferiores aos usuários. Por 

outro lado, os serviços registrais funcionam sob regime de monopólio legal, já que sobre eles 

incidem limites territoriais � as chamadas circunscrições geográficas � que impedem, por exemplo, 

o titular de um imóvel de escolher o cartório no qual registrá-lo, fazendo com que somente em 

um único cartório se consiga obter informações relativas à propriedade imobiliária. Além 

disso, verifica-se que tecnologias digitais atualmente disponíveis e já utilizadas em outros 

setores da economia podem ser empregadas para conferir maior eficiência aos cartórios 

extrajudiciais, mas seu uso ainda se revela incipiente nos dias de hoje. Este trabalho, assim, 

tem por objetivo examinar as normas que atualmente incidem sobre as atividades notariais e 

de registro para identificar e apresentar possíveis propostas de aprimoramento buscando 

conferir maior eficiência ao setor, beneficiando, em última análise, os usuários dos serviços. 



 

Propõe-se o estímulo à competição com a substituição do sistema de emolumentos fixos por 

um regime de teto de!preços!(�price cap�), comum na regulação tarifária de outros serviços 

públicos. Igualmente, sugere-se a abolição do sistema de concursos públicos para ingresso nas 

atividades notariais e de registro, prestigiando-se a liberdade de iniciativa, bem como o fim 

das circunscrições geográficas para os serviços registrais, de modo a permitir que os usuários 

destes serviços tenham plena liberdade em escolher a serventia na qual desejem ser atendidos. 

Por fim, examina-se os benefícios que novas tecnologias podem trazer ao setor, especialmente 

a possibilidade da tecnologia blockchain ser usada como infraestrutura de rede compartilhada 

entre diferentes cartórios para o registro e armazenamento de informações de forma 

transparente e acessível. 

 

Palavras-chave: Atividades notariais e de registro. Regulação. Eficiência. Concorrência. 

Novas tecnologias. 



 

ABSTRACT 

LEITE JUNIOR, Douglas Wilson Marostica. Um novo modelo normativo para os serviços 

notariais e de registro: eficiência, concorrência e novas tecnologias. 120p. Dissertação 

(Mestrado) � Escola de Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getulio Vargas, Rio de 

Janeiro, 2019. 

 

Notary and registration activities are performed under the justification of providing 

publicity, authenticity, safety and effectiveness to legal acts. Notary and registration offices 

are institutions created by men to reduce transaction costs and information asymmetries, 

providing a trust environment, through the State assurance, that enables the occurrence of 

exchanges among people. They are also sui generis activities, since, although they are public 

services, they are not delegated to companies by concession or permission, but to individuals 

through a public entrance examination of tests, according to constitutional provision. 

Emoluments � amounts paid by users of the services � are fixed and, according to case law, 

have a legal nature of tax in the kind of fee. However, the emoluments are not intended for 

public coffers, but generate income for notaries and registrars. In Brazil, notary and 

registration offices operate under the regulation of the Judiciary Power. The current rules on 

the sector, however, fail to ensure that such activities are performed in an efficient manner, 

that is, achieving the intended goals at the lowest possible cost to society. The system of fixed 

values for emoluments creates an obstacle to competition, making it impossible for providers 

that can perform their services at reduced costs to offer lower prices to users. On the other 

hand, registration services operate under a legal monopoly regime, since they must observe 

territorial limits � named geographical circumscriptions � that prevents, for instance, the 

owner of a property from choosing the registration office in which to register it, and only in 

one single office one can obtain the corresponding real estate information. Besides that, it can 

be noted that digital technologies currently available and already used in other sectors of the 

economy can be used to increase the efficiency of notary and registration services, but their 

use is still incipient today. The purpose of this study is to examine the norms that currently 

apply to notary and registration activities in order to identify and present possible proposals 

for improvement seeking to enhance the! sector�s! efficiency, ultimately benefiting service 

users. In this regard, it is proposed to stimulate competition by replacing the fixed fee system 

with a price cap regime, which is common in the tariff regulation of other public services. 



 

Likewise, it is suggested the extinction of the public entrance examination of tests system in 

the notary and registration activities, for the sake of the freedom of enterprise, as well as the 

abolishment of the geographical circumscriptions for registration services in order to allow 

users of these services to have complete freedom in choosing the registration office in which 

they wish to be served. Finally, it is examined the benefits that new technologies may bring to 

the sector, specially the possibility of blockchain technology being used as shared network 

infrastructure among different offices for the registration and storage of information in a 

transparent and accessible manner. 

 

Keywords: Notary and registration activities. Regulation. Efficiency. Competition. 

New technologies. 
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INTRODUÇÃO 

Na década de 1950, Hélio Jaguaribe cunhou a expressão!�Estado!cartorial�,!referindo-se 

a um modelo estatal em que a prestação de serviços públicos seria concebida não para atender 

necessidades da coletividade, mas sim para assegurar empregos e vantagens específicas a 

determinadas pessoas e grupos. O termo está diretamente ligado às atividades notariais e de 

registro, que são prestadas por meio dos cartórios extrajudiciais no Brasil. Para Jaguaribe, os 

cartórios possuem pouca ou nenhuma utilidade funcional, frequentemente representando um 

ônus inútil às transações e se destinando, em verdade, a garantir proveitos a seus titulares.1 

O Brasil possui 13.371 cartórios extrajudiciais2 em seus 5.570 municípios. Enquanto 

algumas dessas serventias são deficitárias ou obtêm faturamento ínfimo, há aquelas que 

arrecadam cifras vultosas. Para ilustrar a discrepância, podem ser citados o 1.o Tabelionato de 

Notas do Município de Peçanha, em Minas Gerais, que teve receita bruta de R$ 103,45 no 

2.o semestre de 2018, e o 2.o Ofício de Notas de Belo Horizonte, que, no mesmo período, 

arrecadou R$ 16.963.225,21.3 

Mas não é só entre os rendimentos obtidos pelos cartórios que se observa discrepância. 

O mesmo ocorre em relação aos valores cobrados a título de emolumentos por cartórios em 

diferentes estados da federação, ainda que pelo mesmo serviço. Um cidadão que queira escriturar 

um testamento público no estado do Espírito Santo deverá desembolsar R$ 1.142,53. Já no 

Distrito Federal, o mesmo serviço custará R$ 79,10, o que corresponde a uma diferença superior 

a 1.400%.4 

Esse cenário � elevado número de cartórios no país, com rendimentos sensivelmente 

discrepantes, além de cobranças de valores divergentes pelo mesmo serviço � sugere que pode 

haver ineficiência no atual sistema. 

 

1 JAGUARIBE,! Hélio.! Verbete! �estado! cartorial�.! In:! Acervo FGV CPDOC. Disponível em: 
<http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/estado-cartorial>. Acesso em: 08 maio 2019. 

2 De acordo com o sistema Justiça Aberta, divulgado pelo Conselho Nacional de Justiça. (Disponível em: 
<http://www.cnj.jus.br/corregedoria/justica_aberta/>. Acesso em: 23 ago. 2019). 

3 Dados sobre a arrecadação dos cartórios brasileiros também são veiculados pelo Conselho Nacional de 
Justiça por meio do sistema Justiça Aberta, e estão disponíveis em: <http://www.cnj.jus.br/programas-e-
acoes/justica-aberta>. Acesso em 08 maio 2019.  

4 Tabela de emolumentos de 2019 do Estado do Espírito Santo está disponível em: 
<http://www.tjes.jus.br/corregedoria/2018/12/19/ato-cgjes-no-20-2018-disp-18-12-2018/>. Acesso em: 06 
out. 2019. Tabela de emolumentos de 2019 do Distrito Federal está disponível em: 
<https://www.tjdft.jus.br/informacoes/extrajudicial/tabela-de-custas/view>. Acesso em: 06 out. 2019. 
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Além disso, nos últimos anos, o avanço tecnológico trouxe ferramentas � já amplamente 

utilizadas em outros setores da economia � que podem ser empregadas em benefício das 

atividades notariais e de registro, sobretudo em prol da celeridade e da redução de custos. É o 

caso da internet e dos meios eletrônicos em geral. Conquanto existam iniciativas voltadas à 

modernização da prestação dos serviços cartorários, percebe-se que a adoção de novas 

tecnologias nas serventias extrajudiciais ainda é incipiente. 

Nesse contexto, muito se tem falado sobre os potenciais da utilização da tecnologia 

blockchain nos serviços notariais e de registro. Segundo Paulo Roberto Gaiger Ferreira, 

presidente!do!Colégio!Notarial!do!Brasil,!�[a]!blockchain prevê seguranças, certezas, é uma 

extraordinária ferramenta fática. Estas características estão ligadas ao coração e espírito da 

atividade!notarial�.5 

Chamada!de!�protocolo!da!confiança�,!a!blockchain é uma tecnologia que, entre outras 

características, permite a validação de transações entre indivíduos sem o apoio de intermediários e 

sem a necessidade de uma autoridade central.6 Ela possibilita, ainda, que dados sejam 

armazenados publicamente com elevado grau de confiança e de forma segura. A tecnologia, 

assim, promete revolucionar a forma de armazenamento de informações e realização de 

transações, com o objetivo de proporcionar velocidade, menor custo, segurança, menos erros 

e eliminação de pontos centrais de ataque e falha.7 A blockchain é a tecnologia por trás da 

criptomoeda Bitcoin, mas essa é apenas sua aplicação originária e mais conhecida, pois são 

diversas as possibilidades de sua utilização. 

A própria existência dos serviços notariais e de registro se justifica pela necessidade 

de despertar a confiança da população, de modo a permitir que os cidadãos possam ter o 

conhecimento necessário para planejar e conduzir questões sociais e econômicas de suas vidas 

com segurança e estabilidade.8 Desse modo, a tecnologia blockchain apresenta potencial de 

trazer significativas vantagens às atividades notariais e de registro, e já há iniciativas sendo 

desenvolvidas nesse sentido, com bons resultados até o momento.9  

 

5 LUIZARI, Larissa. Notários e registradores e a revolução da blockchain. Cartórios com Você, n.7, mar./abr. 
2017. (Reportagem). Disponível em: <http://www.anoreg.org.br/site/wp-content/uploads/2017/11/Cartorios 
ComVoce-7.pdf>. Acesso em: 09 maio 2019. 

6 MOUGAYAR, William. Blockchain para negócios: promessa, prática e aplicação da nova tecnologia da 
internet. Rio de Janeiro: Alta Books, 2017. p.5. 

7 TAPSCOTT, Don. Blockchain revolution. Como a tecnologia por trás do Bitcoin está mudando o 
dinheiro, os negócios e o mundo. São Paulo: SENAI-SP Editora, 2016. p.36. 

8 LOUREIRO, Luiz Guilherme. Registros públicos: teoria e prática. Salvador: Juspdivm, 2018. p.51-52. 
9 BERRYHILL, Jamie; BOURGERY, Théo; HANSON, Angela. Blockchains unchained: blockchain 

technology and its use in the public sector. OECD Working Papers on Public Governance, Paris, n.28, 
2018. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1787/3c32c429-en>. Acesso em 09 maio 2019.  
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Nesse contexto, este trabalho pretende responder à seguinte pergunta de pesquisa: 

É possível uma revisão das normas incidentes sobre os serviços notariais e de registro para 

que eles sejam prestados de forma mais eficiente, isto é, com a maximização de benefícios e a 

redução de custos aos usuários?  

Mais especificamente, pretende-se neste trabalho examinar a possibilidade de revisão 

das normas que disciplinam as atividades notariais e de registro em dois cenários distintos: 

com e sem a implementação de novas tecnologias. Assim, em primeiro lugar, será analisado se 

existe espaço para uma revisão normativa para tornar a prestação dos serviços notariais e de 

registro mais eficiente apenas com o emprego das ferramentas tecnológicas que atualmente já 

são utilizadas nos cartórios extrajudiciais e em outros setores, baseadas em redes de internet. 

Em um segundo momento, será então examinado se a introdução da tecnologia blockchain 

também pode justificar a implementação de reformas nas regras atualmente vigentes, igualmente 

buscando incrementar a eficiência das atividades sob análise. 

A hipótese para a referida pergunta é de que, sim, é possível desenhar um novo modelo 

normativo que prestigie a eficiência nas atividades notariais e de registro. Para além disso, a 

hipótese é de que já existe espaço para revisão normativa a fim de aumentar a eficiência dos 

cartórios extrajudiciais e, com a implementação da tecnologia blockchain, a revisão pode ser 

ainda mais profunda. Acredita-se que o setor ainda não sofreu disrupção por novas tecnologias 

porque notários e registradores não possuem incentivos adequados para implementar inovações 

tecnológicas em suas atividades, e o grande número de serventias no Brasil, incluindo aquelas que 

possuem rendimentos ínfimos, engessa o sistema, dificultando a adoção de práticas inovadoras. 

O caminho que será percorrido para responder à pergunta de pesquisa será iniciado 

com uma análise da finalidade por trás da existência das atividades notariais e de registro, 

buscando-se entender, numa ótica baseada em análise econômica do direito, quais são as falhas 

de mercado que justificaram o surgimento destas atividades. Essa análise será feita na seção 1 

do trabalho. 

Na sequência, a seção 2 trará uma análise sobre as regras que atualmente disciplinam os 

cartórios extrajudiciais no Brasil, com o propósito de entender se elas são adequadas aos fins 

pretendidos e se são necessárias no sentido de resolver, ao menor custo possível, os problemas a 

que se destinam a enfrentar. Após a conceituação das atividades específicas exercidas por notários 

e registradores e a apresentação de considerações acerca da regulação pelo Poder Judiciário, a 

análise se concentrará em três elementos particulares: os emolumentos cartorários, a forma de 

ingresso na profissão por concurso público e as circunscrições geográficas nos serviços registrais. 



 14 

Após a compreensão da finalidade por trás da existência dos serviços notariais e de 

registro, bem como do arcabouço normativo que recai sobre tais atividades, a seção 3 do trabalho 

analisará como a introdução de concorrência pode aumentar a eficiência dos cartórios extrajudiciais. 

Nessa seção 3, será apresentada uma proposta de revisão do modelo de precificação dos 

serviços notariais e de registro. Atualmente, notários e registradores trabalham sob um regime 

de emolumentos fixos e devem observar uma tabela de valores na cobrança por seus serviços. 

A proposta a ser apresentada envolverá a possibilidade desses profissionais competirem com 

liberdade de concederem descontos e abatimentos de valores aos usuários, observando limites 

máximos de cobrança (teto de preços ou price cap). 

Ainda na seção 3, serão expostos questionamentos sobre o sistema de circunscrições 

geográficas nos serviços registrais. Tal sistema, ao impor limites territoriais à atuação dos 

registradores, cria um regime de monopólio legal para as atividades de registro, inviabilizando 

a concorrência entre diferentes cartórios. Atualmente, tecnologias digitais já disponíveis 

tornam desnecessária a existência dessa barreira artificial à competição. Propõe-se, assim, 

com base na intensificação dos registros públicos em meios eletrônicos, a extinção das 

circunscrições geográficas. 

Outra proposta a ser exposta na seção 3 consiste na revisão do modelo ingresso nas 

atividades notariais e de registro, em prestígio do princípio da liberdade de iniciativa. A ideia 

a ser apresentada é de que o acesso à profissão deve se dar após a aprovação em exame para a 

verificação de conhecimentos mínimos sem limitação quantitativa de profissionais que poderão 

desempenhar a atividade. 

Em seguida, a seção 4 tratará com maior profundidade do uso de novas tecnologias, 

também como forma de incrementar a eficiência dos serviços notariais e de registro, examinando, 

nesse contexto, os possíveis benefícios que podem ser gerados pelo uso da blockchain. Nesta 

quarta seção, serão examinados os desafios envolvidos na regulação de novas tecnologias, 

bem como o papel que se espera do Estado diante do advento de inovações tecnológicas 

disruptivas. Ao final da seção 4 será apresentada uma proposta de reforma na disciplina das 

atividades notariais e de registro envolvendo o uso da tecnologia blockchain como infraestrutura 

de rede compartilhada entre os cartórios extrajudiciais.  

Por fim, serão apresentadas as conclusões do trabalho, com a resposta à pergunta de 

pesquisa e a consolidação da proposta de um novo modelo normativo para os serviços 

notariais e de registro, que tem como pilares a eficiência, a concorrência e o uso de novas 

tecnologias. 
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1 ANÁLISE FINALÍSTICA DAS ATIVIDADES NOTARIAIS E DE REGISTRO 

A presença de serviços notariais e de registro, de maneira semelhante aos que são hoje 

prestados pelos cartórios extrajudiciais, já era observada nas primeiras civilizações conhecidas. 

Seu crescimento, contudo, pôde ser verificado após a revolução industrial, em razão do aumento 

na complexidade das relações sociais e da decorrente necessidade de despertar confiança entre 

a população, o que demandou a atuação do Estado por meio de um mecanismo de controle 

com robusta força probante garantida por lei.10 Afinal, na medida em que uma sociedade se 

torna mais complexa, observa-se também o aumento das assimetrias informacionais entre seus 

integrantes e, consequentemente, dos custos de transação, que podem ser impeditivos à 

realização de trocas entre os indivíduos.11 

De fato, a vida em sociedade e o próprio avanço na dinâmica das interações foram 

tornando perceptível a necessidade de um sistema cada vez mais sofisticado com vistas a conferir 

certeza e publicidade às situações jurídicas, de modo a permitir que os cidadãos pudessem ter 

o conhecimento e as informações necessárias para planejar e conduzir questões sociais e 

econômicas de suas vidas com segurança e estabilidade.12 E é precisamente para suprir essa 

necessidade que existem os serviços notariais e de registro. Desempenhados por agentes 

dotados de fé pública, eles possuem o propósito de viabilizar que o Estado atue para dar sua 

chancela, por exemplo, a documentos que atestam situações jurídicas como nascimentos, 

casamentos e óbitos, assim como a transferência de propriedade de bens imóveis ou a 

incidência de restrições sobre os mesmos (como alienações fiduciárias e hipotecas). 

Notários e registradores, atestam a ocorrência de diferentes fatos jurídicos relevantes, 

garantindo publicidade e permitindo que as pessoas tenham certeza a respeito da informação 

certificada. Essa atuação é de grande importância para a vida em sociedade, pois proporciona 

um sistema de confiança fundamental para a realização dos mais diversos negócios. 

 

10 RODRIGUES, Marcelo Guimarães. Tratado de registros públicos e direito notarial. São Paulo: Atlas, 
2016. p.10-11. 

11 Sobre a criação de arranjos para reduzir custos de transação e viabilizar trocas, ver COASE, Ronald H. The 
nature of the firm. Economica, v.4, n.16, p.386-405,1937. 

12 LOUREIRO, Luiz Guilherme. Registros públicos: teoria e prática. Salvador: Juspdivm, 2018. p.51-52. 
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1.1 A importância da confiança para o progresso das sociedades humanas 

Confiança é um fator relevante para o desenvolvimento das sociedades humanas. Em 

sua obra-prima A Sociedade de Confiança, o diplomata francês Alan Peyrefitte apresenta um 

estudo que demonstra como a presença de confiança entre os membros de um grupo contribui 

para o avanço coletivo. Nas sociedades em que não existe confiança, a insegurança e o medo de 

trapaças acabam por inviabilizar a concretização de relações comerciais. Por outro lado, nas 

sociedades em que há confiança, verifica-se a cooperação entre indivíduos e a ocorrência de 

trocas voluntárias mutuamente benéficas, o que, em última análise, resulta no progresso social.13 

Além disso, a presença de confiança entre os membros de uma sociedade permite a criação 

de associações e redes de interação voluntárias que também contribuem para o desenvolvimento 

coletivo.14 Confiança, assim, é um elemento essencial para que os grupos humanos disponham 

do!que!os!sociólogos!chamam!de!�capital!social�.!Diversos!autores!no!campo!da!Sociologia!já!

escreveram sobre esse conceito. Após uma revisão da literatura contemporânea, Alejandro 

Portes entende existir um consenso crescente de que capital social pode ser definido como 

�a capacidade dos atores de obterem benefícios em virtude da participação em redes ou outras 

estruturas!sociais�.15 De fato, a ideia de capital social está relacionada à habilidade de pessoas 

criarem grupos e organizações sociais que lhes permitam cooperar para atingirem propósitos 

comuns, gerando benefícios recíprocos.16 Isso é só é possível com a presença de confiança. 

Em trabalho publicado em 1988,17 James Coleman apresenta alguns exemplos de grupos 

que operam com capital social. Um deles, que pode ser citado ilustrativamente, diz respeito ao 

mercado de venda de diamantes em atacado. Durante um processo de negociação nesse mercado, 

é usual que um comerciante entregue a outro sacolas de pedras preciosas para que ele as 

examine privadamente. A operação ocorre sem que haja nenhum seguro ou garantia formal 

contra o extravio ou a substituição dos diamantes por pedras de menor valor ou por réplicas, 

mesmo que a mercadoria possa chegar a valer milhares de dólares. Isso só e possível em razão 

 

13 PEYREFITTE, Alan. A sociedade da confiança: ensaio sobre as origens e a natureza do desenvolvimento. 
Rio de Janeiro: Topbooks, 1999. 

14 FUKUYAMA, Francis. Trust: the social virtues and the creation of prosperity. New York: The Free Press, 1995. 
15 Tradução livre! de:! �the ability of actors to secure benefits by virtue of membership in social networks or 

other social structures�.! (PORTES, Alejandro. Social capital: its origins and applications in modern sociology. 
Annual Review of Sociology, v.24, p.6, 1998. Disponível em: <https://www.jstor.org/stable/223472>. 
Acesso em: 10 jul. 2019). 

16 FUKUYAMA, Francis. Op. cit., p.10. 
17 COLEMAN, James S. Social capital in the creation of human capital. American Journal of Sociology, v.94, 

p.S95-S120, 1988. Disponível em: <https://www.jstor.org/stable/2780243>. Acesso em: 10 jul. 2019.  
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da existência de certos atributos da estrutura social específica. No caso, comunidades de 

comerciantes de diamantes são normalmente grupos relativamente fechados, sobretudo em 

relação a laços étnicos e familiares. Em Nova York, por exemplo, o mercado é constituído por 

famílias judias, com muitos casamentos entre seus membros, pessoas que frequentam a 

mesma comunidade, no mesmo bairro, e que vão às mesmas sinagogas. E são precisamente 

esses laços de família, religião e comunidade que proporcionam a segurança necessária para 

viabilizar transações com confiança no mercado. Sem eles, seria necessário incorrer em custos 

de transação com formalização de documentos, contratação de advogados e seguros, sem o 

que os negócios não poderiam ser celebrados. 

Francis Fukuyama, em obra publicada em 1995, explica como o capital social foi um 

fator determinante para o surgimento e crescimento de grandes corporações em países como 

os Estados Unidos, o Japão e a Alemanha. Para esse autor, a confiança e a cooperação social, 

sobretudo por meio da capacidade de criar associações, desempenham um papel importante 

no desenvolvimento das sociedades. Onde não há confiança, pessoas necessitam de sistemas de 

regras formais, contratos, litígios e autoridades centralizadoras com poder de coerção. 

Naturalmente, todo esse aparato gera elevados custos de transação a serem arcados pelos 

indivíduos. Já sociedades com alto grau de confiança, providas de capital social, não precisam 

incorrer em tais custos, pelo menos não de maneira tão elevada.18 

Ao longo da história, diversas figuras e institutos criados pelos seres humanos 

cumpriram � e ainda cumprem � o papel de promover confiança entre os indivíduos. Nesse 

contexto, o filósofo e historiador Yuval Noah Harari aponta que o sucesso do Homo sapiens 

em se tornar a espécie animal dominante do planeta se deveu à sua capacidade de cooperação 

baseada!na!crença!em!�mitos!partilhados�!como!religiões,!dinheiro,!nações!e!o!Direito.!Harari!cita 

como exemplo a atividade de comércio, a qual depende da existência de confiança. Conquanto 

seja difícil confiar em estranhos, a rede global de comércio existente nos dias de hoje se baseia na 

confiança em entidades fictícias como o dólar, instituições bancárias e marcas registradas das 

grandes corporações.19 

As atividades notariais e de registro estão intimamente relacionadas a esse contexto, 

na medida em que buscam proporcionar meios para que pessoas desconhecidas possam ter 

acesso, com elevado grau de confiança, a informações essenciais à realização de negócios jurídicos. 

Tome-se como exemplo os serviços notariais de reconhecimento de firmas e autenticação de 

 

18 FUKUYAMA, Francis. Trust: the social virtues and the creation of prosperity. New York: The Free Press, 1995. 
19 HARARI, Yuval Noah. Sapiens: uma breve história da humanidade. Tradução de Janaína Marcoantonio. 

Porto Alegre: L&PM, 2017. p.35-44. 
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cópias. Eles existem para resolver o problema da desconfiança de que assinaturas ou cópias de 

documentos sejam falsas. Dessa forma, tais serviços viabilizam que dois indivíduos que não se 

conhecem e não confiam um no outro celebrem uma transação, pois a confiança é depositada 

no sistema notarial. As partes sabem, afinal, que os notários são profissionais que têm, com a 

garantia do Estado, a atribuição de certificar fatos de maneira isenta. 

Nas transações imobiliárias, lavrar escritura pública com um tabelião propicia que 

compradores e vendedores tenham maior confiança uns nos outros e no negócio. Trata-se, em 

realidade, de projeção da confiança nos mecanismos jurídicos. Não por acaso, para o cidadão 

simples, não basta receber as chaves do imóvel. O que é mais importante, simbólico e o que 

gera mais confiança é receber a escritura. Existe, nesse caso, confiança na confiança que uma 

escritura com fé pública gera, sobretudo em razão das responsabilidades, provas e garantias 

dela decorrentes.20 

Já o sistema de registros públicos foi pensado e criado para possibilitar que determinados 

fatos e situações jurídicas de especial relevância sejam cognoscíveis de todos os membros de 

uma comunidade, seja por causarem repercussão nas esferas jurídicas de todos ou por serem 

essenciais para a segurança e o progresso do tráfico jurídico e econômico. De fato, conhecer a 

situação jurídica de pessoas e coisas é essencial para que haja confiança no estabelecimento 

de relações jurídicas.21 

É precisamente para gerar confiança que um dos atributos dos registros públicos é a 

segurança. Não basta que certa informação acerca da situação jurídica de um bem ou pessoa 

seja pública; é preciso que haja segurança da situação retratada. Assim é que, enquanto o 

registro público ainda não foi lavrado, o fato que o origina pode até existir, mas não há segurança 

jurídica acerca de sua existência. Após a lavratura, contudo, existe uma certeza de que o fato 

existe, bem como das consequências que dele decorrem.22 

Notários e registradores, desse modo, devem sua existência à necessidade da presença de 

confiança para que relações jurídicas possam ocorrer entre as pessoas. Em um mundo hipotético, 

no qual houvesse plena confiança, esses e outros profissionais perderiam sua razão de ser. Em 

outras palavras, é porque existe desconfiança que os serviços notariais e de registro se tornam 

 

20 CAMPILONGO, Celso Fernandes. Função social do notariado: eficiência, confiança e imparcialidade. São 
Paulo: Saraiva, 2014. p.106. 

21 LOUREIRO, Luiz Guilherme. Registros públicos: teoria e prática. Salvador: Juspdivm, 2018. p.49-51. 
22 NALINI, José Renato. Registro civil das pessoas naturais: usina de cidadania. In: DIP, Ricardo Henry 

Marques (Org.). Registros públicos e segurança jurídica. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 
1998. p.42. 
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necessários. Eles existem com o propósito de constituir um ambiente de confiança propício 

para o florescimento de interações entre os indivíduos. 

1.2 Como os cartórios reduzem assimetrias informacionais 

Pode-se dizer que uma situação de assimetria informacional ocorre quando, em 

determinada relação, uma das partes envolvidas tem mais acesso às informações relevantes do 

que a outra.23 Sob a ótica econômica, entende-se que mercados competitivos somente podem 

funcionar de maneira adequada se os players neles envolvidos estiverem suficientemente 

informados sobre os aspectos atinentes às transações celebradas. As assimetrias de informação, 

assim, são consideradas falhas de mercado, e instrumentos regulatórios podem ser utilizados 

para reduzi-las, tornando as informações mais acessíveis e compreensíveis.24 

Essa anomalia de mercado ocorre quando alguns agentes econômicos possuem mais ou 

melhores informação do que outros e procuram beneficiar-se dessa disparidade, maximizando 

seus ganhos em detrimento dos interesses de sua contraparte na negociação. George Akerlof 

exemplifica a situação a partir do mercado de carros usados, no qual os vendedores possuem 

informações a respeito da qualidade dos veículos enquanto os potenciais compradores não têm o 

mesmo conhecimento. Segundo Akerlof, em mercados com elevada assimetria informacional, há 

incentivos para que os vendedores ofereçam produtos inferiores, ocasionando redução no nível de 

qualidade dos bens negociados e dificultando a realização de trocas mutuamente benéficas.25 

Em alguma medida, assimetrias informacionais sempre existirão nas relações econômicas, 

e é difícil imaginar um mundo com informações claras, precisas e facilmente acessíveis a 

todos. Afinal, pessoas diferentes sabem coisas diferentes. Mas ainda que as imperfeições no 

acesso à informação sejam inevitáveis, sua extensão e suas consequências dependem da forma 

que os mercados são estruturados.26 Quando as assimetrias de informação são tão severas a 

ponto de resultarem na inviabilização de trocas voluntárias, a intervenção do Estado por meio 

 

23 MANKIW, N. Gregory. Principles of economics. 5.ed. South-Western Cengage Learning; 2011. 
24 BALDWIN, Robert; CAVE, Martin; LODGE, Martin. Understanding regulation: theory, strategy and 

practice. Oxford: Oxford University Press, 2012. p.19. 
25 AKERLOF, George A.! The! market! for! �lemons�:! quality! uncertainty! and! the! market! mechanism.! 

The Quarterly Journal of Economics, v.84, n.3, p.488-500, Aug. 1970. Disponível em: 
<http://www.jstor.org/stable/1879431>. Acesso em: 21 ago. 2019. 

26 STIGLITZ, Joseph E. Information and the change in the paradigm in economics. American Economic 
Review, v.92, n.3, p.469-470, Jun. 2002. Disponível em: <http://www.jstor.org/stable/3083351>. Acesso em: 
21 ago. 2019.  
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da regulação pode ser uma forma de atenuá-las.27 As atividades desempenhadas por notários e 

registradores são um exemplo da atuação estatal voltada a esse propósito. 

Para!Celso!Fernandes!Campilongo,!�o!notariado!pode!ser!entendido!exatamente!como 

uma contribuição do direito para o enfrentamento de imperfeições de mercado�.28 O autor 

menciona os benefícios que o notariado traz no sentido de combater problemas de assimetrias 

informacionais ao permitir que a sociedade civil e o empresariado possam monitorar os movimentos 

econômicos, auxiliando na prevenção de erros e ilícitos.29 

Os serviços notariais e de registros, de fato, desempenham papel relevante na redução 

de assimetrias informacionais ao conferirem publicidade e, sobretudo, confiança às relações 

econômicas. Tome-se como exemplo a compra e venda de um imóvel. O comprador necessita 

saber, em primeiro lugar, se o vendedor é o verdadeiro proprietário e se ele tem capacidade 

legal para efetuar o negócio. Ainda, é preciso saber se o bem encontra-se gravado em garantia 

de dívidas ou se possui restrições ao seu uso pleno, como, por exemplo, a instituição de 

servidões. Para tanto, existe o serviço de registro de imóveis, que tem por finalidade conferir 

publicidade aos direitos reais imobiliários e a outras informações relevantes acerca da situação 

jurídica de bens imóveis e dos titulares de direitos reais.30 Sem um sistema que concentrasse tais 

informações e, principalmente, viabilizasse a confiança em sua autenticidade, a concretização 

do negócio poderia restar inviabilizada. 

A lavratura de escrituras públicas pelos tabeliães de notas igualmente contribui para 

o incremento no nível e na qualidade das informações no mercado imobiliário. Por meio 

delas, pessoas interessadas em comprar ou vender imóveis podem ter acesso aos preços pagos 

em transações envolvendo propriedades imobiliárias com características semelhantes, o que 

auxilia todo o mercado na formação de preços. Afinal, um dos pontos mais sensíveis quando 

se fala de assimetrias informacionais é justamente a questão dos preços, pois não são poucos 

os esforços que compradores e vendedores costumam empreender para entender o que seria 

um valor aceitável para o negócio que pretendem celebrar.31 

 

27 COOTER, Robert; ULEN, Thomas. Law and Economics. 6.ed. Berkeley Law Books. v.2. 2016. p.41. 
Disponível em: <https://scholarship.law.berkeley.edu/books/2/>. Acesso em: 25 ago. 2019. 

28 CAMPILONGO, Celso Fernandes. Função social do notariado: eficiência, confiança e imparcialidade. São 
Paulo: Saraiva, 2014. p.67. 

29 Ibid., p.69-70. 
30 LOUREIRO, Luiz Guilherme. Registros públicos: teoria e prática. Salvador: Juspdivm, 2018. p.617. 
31 STIGLER, George J. The economics of information. The Journal of Political Economy, v.69, n.3, p.213-

225, Jun. 1961. Disponível em: <https://www.jstor.org/stable/1829263>. Acesso em: 25 ago. 2019. 
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Quanto a este aspecto, vale notar interessante iniciativa conduzida no Reino Unido 

referente à divulgação de dados consolidados sobre os valores das transações imobiliárias na 

Inglaterra e no País de Gales. Informações sobre os preços pagos em transações imobiliárias 

nesses países estão disponíveis na internet e podem ser facilmente acessadas por qualquer 

interessado.32 Já no Brasil, embora tais informações sejam públicas, não existe uma base de 

dados consolidada facilmente disponível, e os interessados em obtê-las, caso desejem ter acesso, 

devem solicitar a emissão de diferentes certidões nos cartórios extrajudiciais, incorrendo em 

elevados custos. 

Além disso, notários e registradores são legalmente responsáveis por reparar eventuais 

danos causados em razão de informações equivocadas ou inverídicas constantes de suas escrituras 

ou registros33, característica que constitui elemento importante para garantir a qualidade das 

informações por eles lavradas. Tal responsabilização decorre da atuação de notários e registradores 

como gatekeepers � agentes que, embora não sejam os autores ou os beneficiários primários 

de uma conduta lesiva, possuem meios de impedi-la.34 

É dizer, as informações constantes dos atos notariais ou registrais devem passar pelo 

crivo de notários ou registradores. Esses profissionais, assim, tem o poder-dever de impedir que 

informações falsas sejam certificadas, sob pena se serem responsabilizados pelos danos causados 

a terceiros. Tal atributo é essencial para conferir confiabilidade ao sistema notarial e registral. 

Os serviços notariais e de registro, dessa forma, reduzem assimetrias informacionais 

não apenas ao darem publicidade a fatos e situações jurídicas, mas, sobretudo, ao fazerem isso de 

forma confiável, com fé pública. Quem procura obter uma informação nos cartórios extrajudiciais, o 

faz com justa expectativa de que o conteúdo lavrado seja verdadeiro. Ao atenuarem uma falha 

de mercado, portanto, notários e registradores desempenham papel relevante na viabilização 

de interações e trocas voluntárias entre os indivíduos. 

 

32 As informações sobre os valores das transações imobiliárias na Inglaterra e no País de Gales podem ser 
acessadas por meio do endereço eletrônico <https://www.gov.uk/government/statistical-data-sets/price-paid-
data-downloads>. Acesso em: 26 ago. 2019. 

33 Lei n.o 8.935, de 18 de novembro de 1994, art. 22. 
34 KRAAKMAN, Reinier. Gatekeepers: the anatomy of a third-party enforcement strategy. Journal of Law, 

Economics, & Organization, v.2, n.1, p.53-104, Spring 1986. Disponível em: <https://www.jstor.org/ 
stable/764916>. Acesso em: 25 ago 2019. 
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1.3 Como os cartórios reduzem (mas também geram) custos de transação 

Custos de transação são o conjunto de custos incorridos pelas partes na realização de 

negócios ou na condução de atividades comerciais, ou seja, em transações.35 Em artigo publicado 

em 1937, Ronald Coase36 sustenta que a razão de existir das empresas em uma economia de 

mercado está relacionada aos custos de transação, pois os gastos decorrentes da negociação e 

celebração de contratos são sensivelmente reduzidos com o modelo de organização empresarial. 

Segundo Coase, operações comerciais em um mercado necessariamente geram custos, e a 

criação de organizações com alguma autoridade para direcionar os recursos acaba reduzindo 

parte desses custos.37  

Carl Dahlman aponta que existem três espécies de custos de transação, as quais se 

referem a (i) busca e obtenção de informações; (ii) negociação e tomada de decisões; e 

(iii) monitoramento e aplicação de normas. Todavia, o próprio autor conclui que a divisão por ele 

cunhada é desnecessária, haja vista que todas as espécies de custos de transação se resumem a 

gastos de recursos em razão de falta de informações. Afinal, custos com busca e obtenção de 

informações só existem porque as informações sobre as oportunidades de negócios ou sobre a 

qualidade e outras características dos bens e serviços não são perfeitamente distribuídas. 

Gastos com negociação e tomada de decisões, por sua vez, representam despesas para que se 

possa identificar se existe interesse dos agentes econômicos em participarem do negócio a 

determinados preços e condições. Por fim, custos com monitoramento e aplicação de normas 

se justificam em razão das incertezas sobre a disposição das partes em cumprirem ou violarem 

os termos acordados.38  

Pode-se dizer, portanto, que os cartórios extrajudiciais reduzem custos de transação na 

medida em que eles viabilizam, de maneira confiável, que as pessoas saibam onde encontrar 

informações necessárias à realização de negócios. Sem os serviços desempenhados pelos 

 

35 NORTH, Douglass C. Transaction costs, institutions and economic performance. International Center for 
Economic Growth, Occasional Papers n.30, 1992. p.6. 

36 Ronald Coase foi agraciado com o Prêmio Nobel de Economia em 1991 em razão de suas descobertas e 
esclarecimentos sobre a importância dos custos de transação e dos direitos de propriedade para a estrutura 
institucional e o funcionamento da economia. (Disponível em: <https://www.nobelprize.org/prizes/economic-
sciences/1991/coase/facts/>. Acesso em: 27 ago. 2019). 

37 COASE, Ronald H. The nature of the firm. Economica, v.4, n.16, p.390-392,1937. 
38 DAHLMAN, Carl J. The problem of externality. Journal of Law and Economics, v.22, n.1, p.148, Apr. 

1979. Disponível em: <http://links.jstor.org/sici?sici=0022-2186%28197904%2922%3A1%3C141%3 
ATPOE%3E2.0.CO%3B2-D>. Acesso em: 22 ago. 2019. 
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cartórios, o custo para a obtenção dessas informações seria incalculável, podendo, inclusive, 

impedir a ocorrência das transações. 

Afinal, é certo que os atores envolvidos em um negócio jurídico por vezes investem 

consideráveis recursos buscando a obtenção de informações a respeito da parte contrária e da 

viabilidade do negócio, com vistas a mitigar os riscos associados ao empreendimento.39 Esses 

custos de transação, em certas ocasiões, podem chegar a inviabilizar trocas ou mercados 

inteiros. As partes, afinal, precisam de confiança nos negócios, nos contratos e em suas 

garantias, função que é cumprida pelos serviços notariais e de registro. 

O sistema de notariado e registros públicos pode ser entendido, assim, como uma 

instituição. Instituições são regras e arranjos criados pelo ser humano para interferir nas relações 

sociais, estruturando-as, gerando estabilidade, reduzindo incertezas e, consequentemente, 

diminuindo custos de transação.40 É exatamente o que fazem os cartórios extrajudiciais. 

Não por acaso, diferentes vozes apontam que o desenvolvimento de um país está 

diretamente relacionado à qualidade de suas instituições.41,42 É dizer, instituições são desenhadas 

para cumprirem propósitos específicos, e o desempenho delas na consecução desses propósitos � 

no que se refere aos custos empregados e os resultados atingidos �, quando tomadas em conjunto 

as diferentes instituições presentes em uma sociedade, é relevante para a prosperidade do grupo 

em questão. 

Os serviços notariais e de registro reduzem custos de transação, mas eles mesmos 

representam um custo na medida em que os cidadãos devem pagar por sua prestação. Nesse 

contexto, Douglass North aponta que diversos profissionais como, por exemplo, advogados, 

banqueiros ou contadores não produzem nenhum bem material que os indivíduos consumam, 

mas são partes essenciais de qualquer sistema econômico. Esses profissionais são importantes, 

justamente, para viabilizar a ocorrência de transações.43 Notários e registradores se enquadram 

nessa categoria. Gastos com suas remunerações, assim, são considerados custos de transação. 

 

39 CAMPILONGO, Celso Fernandes. Função social do notariado: eficiência, confiança e imparcialidade. São 
Paulo: Saraiva, 2014. p.92. 

40 NORTH. Douglass C. Institutions. Journal of Economic Perspectives, v.5, n.1, p.97-112, 1991. 
41 ACEMOGLU, Daron. Root causes: a historical approach to assessing the role of institutions in economic 

development. Finance & Development, p.27-30, 2003. 
42 RODRIK, Dani; ARVIND, Subramanian. The primacy of institutions (and what this does and does not 

mean). Finance & Development, p.31-34, June 2003. 
43 NORTH, Douglass C. Transaction costs, institutions and economic performance. International Center for 

Economic Growth, Occasional Papers n.30, 1992. p.6. 
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Afinal, em uma transação na qual uma parte não conhece a outra e ambas buscam 

seus interesses próprios, é preciso construir um ambiente que proporcione a confiança e a 

segurança necessárias à concretização do negócio. Desse modo, despesas com a formalização 

de contratos e seus respectivos registros nos órgãos competentes acabam sendo necessárias 

para revestir os atos jurídicos de garantias legais, papel que é desempenhado pelo sistema 

notarial e de registro.44 

Em seu seminal ensaio intitulado The Problem of Social Cost, Ronald Coase argumenta 

que, quando inexistem custos de transação, a negociação livre e privada entre as partes 

resultará na alocação eficiente dos recursos, independentemente da atribuição de regras de 

responsabilidade civil.45 Este postulado, posteriormente, veio a ser conhecido como o Teorema 

de Coase.46 

Contudo, apesar de desenvolver seu argumento em um cenário de custos de transação 

zero, Coase reconhece que essa é uma suposição muito irrealista, uma vez que para que uma 

transação ocorra é necessário identificar a outra parte da relação comercial, informar as pessoas 

sobre a disposição de negociar e sobre os termos pretendidos, conduzir as negociações, redigir 

contratos, realizar inspeções para assegurar que os termos pactuados estão sendo cumpridos, e 

assim por diante. Tais operações geram custos e, por vezes, são custosas a ponto de 

inviabilizar a concretização de negociações que poderiam ocorrer caso não houvesse custos de 

transação.47 Assim, considerando que custos de transação sempre existirão, normas jurídicas 

podem ser usadas para reduzi-los. A proposição de Coase, portanto, pode ser reformulada em 

um teorema normativo, segundo o qual as regras de direito devem ser estruturadas de modo a 

remover os obstáculos às transações voluntárias.48  

De fato, reduzir custos de transação facilita a realização de trocas voluntárias. Esse é 

um importante objetivo do sistema legal, e uma forma pela qual as normas jurídicas podem 

atingi-lo é por meio da definição simples e clara de direitos de propriedade, pois é mais fácil 

realizar transações em um ambiente no qual existe certeza sobre os direitos de propriedade.  

 

44 PINHEIRO, Armando Castelar; SADDI, Jairo. Direito, economia e mercados. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2005. p.62-65. 

45 COASE, Ronald H. The problem of social cost. Journal of Law and Economics, v.3, p.1-44, Oct. 1960. 
46 Sobre o Teorema de Coase, ver: COOTER, Robert; ULEN, Thomas. Law and Economics. 6.ed. Berkeley 

Law Books. v.2. 2016. p.81-88. Disponível em: <https://scholarship.law.berkeley.edu/books/2/>. Acesso em: 
25 ago. 2019.  

47 COASE, Ronald H. Op. cit., p.15. 
48 COOTER, Robert; ULEN, Thomas. Op. cit., p.92. No mesmo sentido, ver PARISI, Francesco. Coase theorem 

and transaction cost economics in the law. In: BACKHAUS, Jürgen G. (Ed.). The Elgar Companion to 
Law and Economics. 2.ed. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited, 2005.  
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É precisamente aí que reside a importância dos serviços notariais e de registro para o 

mercado imobiliário. Ao instituírem um sistema de registro público de propriedades, que envolve 

a emissão de títulos formais, tais serviços reduzem a incerteza nas negociações ao permitirem, de 

maneira clara e confiável, a identificação dos proprietários dos bens que se pretende comercializar. 

Além disso, as escrituras públicas de compra e venda de imóveis, lavradas pelos tabeliães de 

notas, possibilitam que as pessoas tenham conhecimento sobre os preços pagos em transações 

imobiliárias, o que igualmente facilita as negociações. 

Contudo, por outro lado, tal sistema inevitavelmente gera custos. Em razão disso, regras 

que tratam dos direitos de propriedade devem buscar balancear os obstáculos ao comércio 

criados pelas incertezas quanto à propriedade de um bem com os custos de manutenção de um 

sistema registral. Não por acaso, exige-se o registro de propriedade para a comercialização de 

itens de elevado valor como imóveis e veículos automotores, e não há a mesma exigência para 

uma série de outros bens de menor valor.49 

Logo, para cumprirem o papel de facilitar a realização de trocas voluntárias, não basta 

que os cartórios extrajudiciais reduzam custos de transação. Esse propósito deve ser atingido da 

forma mais eficiente possível, proporcionando os melhores resultados à sociedade ao menor 

custo possível. Ou seja, o sistema notarial e de registro deve ser pensado de forma a buscar, 

idealmente, que os custos de transação sejam os menores possíveis, aproximando-se do cenário 

hipotético de Coase de custos de transação zero, ainda que isso não seja viável na prática. 

 

49 COOTER, Robert; ULEN, Thomas. Law and Economics. 6.ed. Berkeley Law Books. v.2. 2016. p.151 
Disponível em: <https://scholarship.law.berkeley.edu/books/2/>. Acesso em: 25 ago. 2019.  
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2 ANÁLISE DAS NORMAS INCIDENTES SOBRE OS SERVIÇOS NOTARIAIS E 

DE REGISTRO 

A Constituição Federal Brasileira (�CF�) dispõe no caput de! seu! artigo! 236! que! �os!

serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder 

Público�.!Tais!atividades, desse modo, possuem natureza de função pública e, nessa condição, são 

sujeitas aos ditames do direito administrativo, sendo exercidas por agentes privados 

(notários/tabeliões e registradores) mediante delegação.50 

No âmbito infraconstitucional, o artigo 236 da CF é regulamentado pela Lei Federal 

n.o 8.935/1994 � conhecida como Lei dos Cartórios �, que trata das atribuições e 

competências de notários e registradores, das normas referentes ao ingresso na atividade, da 

contratação de prepostos, da responsabilidade civil e criminal, das incompatibilidades e 

impedimentos, dos direitos e deveres dos titulares de cartórios, das infrações disciplinares e 

penalidades, da fiscalização pelo Poder Judiciário, da extinção da delegação e da seguridade 

social. A promulgação da Lei dos Cartórios, ademais, é resultado de determinação expressa 

do artigo 236, § 1.o, da CF.51  

O artigo 236, § 2.o,!da!CF!impõe!que!a!�[l]ei!federal!estabelecerá!normas!gerais!para!

fixação!de!emolumentos!relativos!aos!atos!praticados!pelos!serviços!notariais!e!de!registro�.!

Esse comando foi atendido pela Lei n.o 10.169/2000. Por fim, o art. 236, § 3.o, da CF, trata do 

ingresso na atividade notarial e de registro, que deve se dar por meio de concurso público de 

provas e títulos. 

2.1 Conceitos e considerações preliminares 

Embora disciplinadas no mesmo artigo da Constituição Federal, as atividades notariais e 

de registro guardam importantes distinções entre si. Há, ainda, subdivisões de cada uma delas. 

Para que se possa pensar em reformas normativas buscando conferir maior eficiência a tais 

 

50 RIBEIRO, Luís Paulo Aliende. Regulação da função pública notarial e de registro. São Paulo: Saraiva, 
2009. p.7-8. 

51 Constituição Federal, art. 236, § 1.o: 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. 
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atividades, faz-se necessária, antes, a compreensão das modalidades de serviços notariais e de 

registro existentes no Brasil, bem como das normas que lhes são aplicáveis. 

2.1.1 O notariado 

Notários, também chamados de tabeliães, são os titulares dos serviços notariais. 

Existem no mundo dois grandes formatos voltados à prestação desses serviços: o notariado latino, 

de origem romano-germânica e adotado majoritariamente nos países que seguem o sistema da 

civil law, inclusive o Brasil, e o notariado anglo-saxão, propagado a partir o império britânico 

e com presença mais destacada nos países que seguem o sistema da common law.52,53 

O notário do tipo latino é um profissional do Direito que recebe, por delegação, a 

atribuição de exercer a função pública notarial. Esse profissional é imparcial e dotado de fé 

pública. No Brasil, a opção por tal modelo fica clara na redação do artigo 3.o da Lei 

n.o 8.935/1994:!�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�.54  

Além de desempenhar funções de autenticar e dar publicidade a fatos e instrumentos 

jurídicos, o notário latino é incumbido de prover aconselhamento jurídico imparcial às partes 

envolvidas em uma transação submetida a seus cuidados profissionais, sendo civil e criminalmente 

responsável por eventuais danos decorrentes de sua má atuação. Esse formato difere do que se 

verifica nos países que adotam o modelo de notariado anglo-saxão, como os Estados Unidos 

da América, nos quais o notário não possui funções ligadas ao aconselhamento jurídico.  

 

 

52 SILVEIRA, Sebastião Sérgio da; SANTOS, Luis Ricardo Bykowski dos. As atuais atribuições das serventias 
notariais e registrais e o ativismo extrajudicial. RVMD, Brasília, v.11, n.2, p.83-100, jul./dez. 2017. 

53 A doutrina menciona também um terceiro tipo de notariado, chamado notariado administrativo ou estatizado. 
Trata-se de um modelo de índole socialista, que vigorou em Portugal durante o regime salazarista. Nesse 
formato, o notário é um funcionário público, empregado do Estado, inserido numa estrutura hierárquica e 
sem a autonomia que se verifica no notariado latino. Sobre o notariado administrativo, ver: RODRIGUES, 
Marcelo Guimarães. Tratado de registros públicos e direito notarial. São Paulo: Atlas, 2016. p.441-442. 
Ver também: JARDIM, Monica. A privatização do notariado em Portugal. Doutrinas Essenciais de Direito 
Registral, v.1, p.397-422, dez. 2011. 

54 BRANDELLI, Leonardo. Atuação notarial em uma economia de mercado: a tutela do hipossuficiente. 
Revista de Direito Imobiliário, São Paulo, n.52, p.165-208, jan./jun. 2002. 
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Nesses países, as partes que desejam orientação sobre questões legais devem contratar um 

advogado para assisti-las.55 

O tabelião no modelo do notariado latino é, assim, um assessor jurídico das partes 

em relação aos atos dos quais essas lhe requerem a lavratura. Cabe a ele receber e avaliar a 

vontade das partes, verificando a ausência de vícios jurídicos e de qualquer ilicitude, prestar-

lhes esclarecimento sobre o alcance e a eficácia jurídica de seus atos e informá-las de outra 

possível forma, se houver, para melhor atingir os resultados pretendidos.56 

No sistema latino, portanto, os notários são profissionais habilitados para instrumentalizar 

juridicamente a vontade das partes, orientando-as, com imparcialidade, acerca das pretensões 

deduzidas. Nesse modelo de prestação de serviços notariais, o notário funciona como conselheiro 

e assessor jurídico, com prerrogativas de agente público e dotado de fé pública, sendo-lhe 

exigido o bacharelado em Direito como forma de garantir a juridicidade das tarefas exercidas. 

O notário latino, assim, tem o dever de negar às partes o que for desconforme com o Direito. 

Já no notariado anglo-saxão, o notário não possui aptidão para aconselhar e assessorar as 

partes, possuindo apenas as atribuições relativas à redação e instrumentalização de atos e 

negócios jurídicos. Nesse caso, a exigência de conhecimentos legais é costumeiramente verificada 

mediante a participação em cursos preparatórios.57 

Trata-se, enfim, de modelos distintos. No notariado latino, por um lado, as partes que 

celebram uma transação sob o atendimento de um notário contam com serviços de assessoramento 

e orientação jurídica de um profissional do Direito imparcial, que é responsável pela redação 

dos instrumentos jurídicos adequados em obediência às normas aplicáveis, o que é importante, 

sobretudo, para garantir maior segurança jurídica às transações. Por outro lado, justamente por 

envolver um escopo mais completo, tal sistema resulta no oferecimento de serviços a custos 

maiores. Nos Estados Unidos, por exemplo, país que adota o regime de notariado anglo-

saxão, as barreiras de ingresso na atividade são menores, e existem muitos notários prestando 

serviços à população. Por conta da competição entre os profissionais, os custos costumam ser 

baixos. Já nos países que adotam o modelo de notariado latino, com menos profissionais e 

 

55 MALAVET, Pedro A. Counsel for the situation: the latin notary, a historical and comparative model. 
Hastings International and. Comparative Law Review, v.19, n.3, p.389-488, 1996. Disponível em: 
<https://repository.uchastings.edu/hastings_international_comparative_law_review/vol19/iss3/1>. Acesso 
em: 19 set. 2019. 

56 BRANDELLI, Leonardo. A função notarial na atualidade. Revista de Direito Imobiliário, v.80, p.55-78, 
jan./jun. 2016. 

57 MORAES, José Eduardo; SOAR, Hermano; KNOERR, Viviane Coêlho de Séllos. Regime privado de execução 
dos serviços notarias e registrais: efeitos econômicos e sociais da estatização e a afetação da cidadania. 
Percurso, v.2, n.19, 2016. Disponível em: <http://revista.unicuritiba.edu.br/index.php/percurso/article/view/121>. 
Acesso em: 14 set. 2019.  
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observância de regras mais rígidas, que envolvem barreiras à concorrência, os custos dos 

serviços notariais à população costumam ser maiores, fazendo com que os notários latinos 

percebam ganhos elevados de capital, especialmente no caso das transações imobiliárias.58 

No Brasil, em razão da adoção do sistema de notariado latino, diversas são as atribuições 

recorrentemente associadas aos notários. Entre elas estão formatar negócios, autenticar e 

arquivar documentos com garantia de perenidade, comprovar e certificar a ocorrência de 

fatos, traduzir juridicamente a vontade das partes, complementar as atividades jurisdicionais e 

administrativas, reduzir conflitos e garantir segurança jurídica.59  

Nos termos da lei brasileira, 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; e (iii) autenticar fatos.60 

Os serviços notariais no Brasil possuem três subdivisões. Assim, existem os tabeliães 

de notas, os tabeliães e oficiais de registro de contratos marítimos e os tabeliães de protesto de 

títulos. As funções e competências de cada um desses profissionais são previstas na Lei dos 

Cartórios. Há, contudo, lei específica que regulamenta os serviços concernentes ao protesto de 

títulos (Lei n.o 9.492/1997) e lei que dispõe sobre o registro da propriedade marítima 

(Lei n.o 7.652/1988). 

2.1.2 Os serviços registrais 

Os registradores, profissionais incumbidos da prestação dos serviços registrais, além 

de observar a Lei dos Cartórios, devem obediência à Lei n.o 6.015/1973, que especificamente 

dispõe sobre os registros públicos. Esses profissionais, assim como os notários, são dotados 

de fé pública delegada pelo Estado. A eles cumpre a função de dar publicidade a atos jurídicos 

na forma da lei. 

 

58 COOTER, Robert; ULEN, Thomas. Law and Economics. 6.ed. Berkeley Law Books. v.2. 2016. p.151. 
Disponível em: <https://scholarship.law.berkeley.edu/books/2/>. Acesso em: 25 ago. 2019. 

59 CAMPILONGO, Celso Fernandes. Função social do notariado: eficiência, confiança e imparcialidade. São 
Paulo: Saraiva, 2014. p.17-19. 

60 Lei n.o 8.935, de 18 de novembro de 1994, art. 6.o. 
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São diferentes as modalidades dos serviços registrais. De acordo com a Lei n.o 8.935/1994, 

os registros públicos podem ser: (i) de imóveis; (ii) de títulos e documentos e civis das pessoas 

jurídicas; (iii) civis das pessoas naturais e de interdições e tutelas; e (iv) de distribuição. 

Os registradores de imóveis são responsáveis pela matrícula, registro e averbações 

referentes aos títulos translativos de direitos reais. Devem também inscrever os atos relacionados 

ao parcelamento do solo e regularização de condomínios, entre outros referentes à propriedade 

imobiliária.61 O!direito! registral! imobiliário,! assim,! pode! ser! definido! como!o! �conjunto! de!

normas jurídicas que regulam a organização, o funcionamento e os efeitos da publicidade 

registral, em função da aquisição, transmissão, modificação, declaração, limitação e extinção 

dos!direitos!reais!sobre!imóveis�.62 A razão de ser do registro de imóveis é reduzir os riscos 

nas transações imobiliárias, por meio da promoção de maior segurança jurídica no tráfico dos 

bens, diminuindo custos de transação e contribuindo para evitar a ocorrência de litígios 

envolvendo imóveis.63  

Os oficiais de registro de títulos e documentos possuem suas atribuições elencadas 

no artigo 127 da Lei n.o 6.015/1973. Cabe a esses profissionais, ainda, realizar qualquer 

registro que não seja de atribuição própria de outro ofício. Já os registradores civis de pessoas 

jurídicas são responsáveis pela inscrição de atos relacionados às sociedades simples, associações, 

fundações e partidos políticos, bem como pelas matrículas de jornais, periódicos, oficinas 

impressoras, empresas de radiodifusão e agências de notícias.64 

O registro civil de pessoas jurídicas, vale notar, não se confunde com o registro 

público de empresas mercantis (registro empresarial), que é disciplinado na Lei n.o 8.934/1994 e 

no Decreto n.o 1.800/1996, e no qual são inscritos os atos relativos às sociedades ditas de 

natureza empresária. Enquanto o registro civil de pessoas jurídicas é vinculado ao Poder 

Judiciário e realizado por meio de serventias próprias, o registro empresarial é subordinado ao 

Poder Executivo Federal, sendo executado pelas Juntas Comerciais, integrantes de um sistema 

público!chamado!�Sistema!Nacional de Registro de Empresas Mercantis (SINREM)�.65  

 

61 BAGATIN, Kellen Medeiros; COSTA, Armando Dalla. Cartórios como empresas de serviço públicos 
ocupadas via concurso. Organização Sistêmica, v.2, n.1, p.86, jul./dez. 2012. 

62 VILLARO, Felipe P. Derecho registral inmobiliario. Buenos Aires: Astrea, 2010. p.5-6. 
63 LOUREIRO, Luiz Guilherme. Registros públicos: teoria e prática. Salvador: Juspdivm, 2018. p.521. 
64 Lei n.o 6.015, de 31 de dezembro de 1973, art. 114. 
65 SILVA, Anderson Rodrigues da; CEREZOLI, José A. Registro civil de pessoas jurídicas vs. registro de 

sociedades empresárias no projeto do novo código comercial. Revista de Direito Bancário e do Mercado 
de Capitais, v.82, p.131-157, out./dez. 2018. 
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Já o registro civil das pessoas naturais e de interdições e tutelas, como se infere do 

próprio nome, cuida da publicidade registral dos mais importantes atos jurídicos relacionados 

à pessoa natural, incluindo nascimento, casamento e morte, passando por modificações de 

relevância como filiação, adoção, tutela, interdição, ausência, separação e divórcio.66 Esses 

atos, afinal, além de repercutirem na esfera individual, causam impactos também em toda 

a sociedade. 

Por fim, os ofícios do registro de distribuição têm sua competência definida no artigo 13 

da Lei n.o 8.935/1994, cabendo a eles: a) quando previamente exigida, proceder à distribuição 

equitativa pelos serviços da mesma natureza, registrando os atos praticados; em caso 

contrário, registrar as comunicações recebidas dos órgãos e serviços competentes; b) efetuar as 

averbações e os cancelamentos de sua competência; c) expedir certidões de atos e documentos 

que constem de seus registros e papéis. 

2.1.3 Qualificação notarial e registral 

Qualificar é reconhecer em um determinado objeto os predicados (ou qualidade) para 

alcançar certos fins. Por exemplo, um avião se qualifica como meio de transporte, ou seja, 

possui qualidade para realizar o transporte de pessoas; reconhecer essa característica no avião 

é qualificá-lo para o fim proposto.67 

A qualificação é função relevante das atividades notariais e de registro no Brasil, na 

medida em que os notários e registradores, antes de procederem à lavratura ou registro dos 

atos, devem reconhecer certos atributos daquilo que lhes é submetido. A esse reconhecimento 

de atributos dá-se o nome de qualificação. 

 A qualificação exercida pelo notário é distinta daquela conduzida pelo registrador, mas 

em ambos os casos elas estão relacionadas à ideia de atestar a validade formal ou substancial 

do ato ou fato jurídico que será lavrado ou registrado, promovendo segurança jurídica. Nas 

 

66 RODRIGUES, Marcelo Guimarães. Tratado de registros públicos e direito notarial. São Paulo: Atlas, 
2016. p.66. 

67 DIP, Ricardo Henry Marques. Sobre a qualificação no registro de imóveis. Doutrinas Essenciais de Direito 
Registral, v.29, p.933-985, dez. 2011. 
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transações imobiliárias, a qualificação pelo notário, quando da lavratura da escritura, antecede 

a qualificação pelo registrador, realizada quando do registro do título.68 

Antes de formalizar em instrumento público o negócio jurídico apresentado pelas 

partes, o notário deve emitir juízo positivo dos fatos, sujeitos, do negócio e dos documentos 

envolvidos. É assim que o notário atribui qualidade ao negócio jurídico.69 Já a qualificação 

registral é o juízo prudencial levado a cabo pelo registrador no que se refere à possibilidade de 

um título ser registrado.70  

Vê-se, dessa forma, que a qualificação consiste numa importante função de notários e 

registradores. Afinal, ela envolve a verificação de condições prévias, especialmente em relação à 

legalidade, para que informações e documentos em geral adentrem o sistema notarial e de 

registro. Ao exercerem a qualificação daquilo que lhes é submetido pelas partes, notários e 

registradores, na condição de agentes dotados de fé pública, certificam que o objeto da lavratura 

ou registro é autêntico e cumpre às determinações legais. Somente após tal verificação é que 

se pode proceder à lavratura ou registro dos atos e fatos jurídicos. 

2.2 A regulação pelo Poder Judiciário 

A Constituição Federal estabelece que os atos de notários e registradores serão 

fiscalizados pelo Poder Judiciário.71 Ou seja, o Estado se exonera de executar diretamente as 

atividades notariais e de registro, mas mantém para si o dever de garantir que os atores 

privados encarregados da prestação dos serviços delegados cumpram suas incumbências de 

modo adequado, para alcançar a satisfação do interesse público. E tal atuação estatal de garantia, 

exercida pelo Poder Judiciário, se dá por meio da regulação.72 

Ao exercer seu encargo regulatório, o Poder Judiciário se vale de poderes de inspeção, 

orientação, normatização e disciplina sobre a atuação dos cartórios extrajudiciais. Como 

ocorre com qualquer função pública, tais poderes são instrumentais à garantia do adequado 

 

68 RICHTER, Luiz Egon. Da qualificação notarial e registral e seus dilemas. In: DIP, Ricardo (Coord.). 
Introdução ao direito notarial e registral. Porto Alegre: IRIB: Fabris, 2004.  

69 Id. 
70 DIP, Ricardo Henry Marques. Sobre a qualificação no registro de imóveis. Doutrinas Essenciais de Direito 

Registral, v.29, p.933-985, dez. 2011. 
71 Constituição Federal, art. 236, § 1.o. 
72 RIBEIRO, Luís Paulo Aliende. Regulação da função pública notarial e de registro. São Paulo: Saraiva, 

2009. p.135-136. 
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desempenho das atividades.73 Nesse sentido é que a Lei dos Cartórios, no capítulo que trata da 

fiscalização! pelo! Poder! Judiciário,! estabelece! que! �o! juízo competente zelará para que os 

serviços notariais e de registro sejam prestados com rapidez, qualidade satisfatória e de modo 

eficiente�.74 Pode-se dizer, dessa forma, que o referido diploma confirma a abrangência da 

atividade fiscalizadora do Poder Judiciário, esclarecendo que lhe cabe o controle e a regulação 

dos serviços notariais e registrais.75 

O Conselho Nacional de Justiça (�CNJ�) é o órgão do Poder Judiciário responsável 

pela regulação, em âmbito nacional, das atividades notariais e de registro. Tal órgão, criado 

pela Emenda Constitucional n.o 45/2004, possui competência para expedir atos 

regulamentares, fiscalizar e aplicar sanções administrativas, cabendo-lhe receber e conhecer 

das! reclamações! contra! as! �[...]! serventias! e! órgãos! prestadores! de! serviços notariais e de 

registro que atuem por delegação do poder público ou oficializados�.76 Na estrutura do CNJ, 

cabe ao Corregedor Nacional de Justiça o exercício de funções executivas, de inspeção e de 

correição geral.77 No âmbito dos Estados e do Distrito Federal, a regulação das atividades de 

notários e registradores é feita pelas corregedorias dos Tribunais de Justiça.78 

O CNJ e as corregedorias exercem, em relação aos serviços notariais e de registro, 

função reguladora, normatizando-os e fiscalizando-os. Trata-se, assim, de atividade administrativa. 

Toda a atividade de órgãos reguladores deve ser parametrizada por valores extraídos 

da Constituição, não sendo diferente com regulação dos serviços notariais e de registro pelo 

Poder Judiciário. De acordo com Odete!Medauar,!�[d]a!Administração!se!exige que seja, ao 

mesmo tempo, transparente e eficaz; participada e imparcial; legal e eficiente; as escolhas devem 

ser razoáveis, equitativas, baseadas no consenso dos destinatários e destinadas a excelente 

rendimento�.79 É dizer, o CNJ e as corregedorias devem buscar as melhores práticas regulatórias 

enquanto agentes reguladores das atividades notariais e de registro. Desse modo, certo é que 

os órgãos do Judiciário responsáveis pela regulação das atividades cartorárias extrajudiciais 

 

73 DALLEDONE, Rodrigo Fernandes Lima. Função pública notarial: regime jurídico e fiscalização judicial. 
Curitiba: Editora Prismas, 2016. p.157-158. 

74 Lei n.o 8.935, de 18 de novembro de 1994, art. 38. 
75 RIBEIRO, Luís Paulo Aliende. Regulação da função pública notarial e de registro. São Paulo: Saraiva, 

2009. p.140. 
76 As competências do CNJ são previstas nos incisos do § 4.o do art. 103-B da Constituição Federal. 
77 Constituição Federal, art. 103-B, § 5.o, II. 
78 Sobre a regulação dos serviços notariais e de registro pelas corregedorias dos Tribunais de Justiça ver 

GODOY, Cláudio Luiz Bueno de. Poder judiciário e a delegação dos serviços notariais e de registro. In: 
FREITAS, Vladimir Passos de (Coord.). Corregedorias do poder judiciário. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2003. 

79 MEDAUAR, Odete. O direito administrativo em evolução. Brasília: Gazeta Jurídica, 2017. p.151. 
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devem atentar aos princípios que orientam a atuação das agências reguladoras, tais como os 

da impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (art. 37, caput, CF/88). 

Nesse espírito, entende-se que os órgãos reguladores dos serviços notariais e de registro, 

sempre tendo em mente os objetivos de garantir a publicidade, autenticidade, segurança e 

eficácia dos atos jurídicos, podem aprimorar as regulações incidentes sobre o setor com vistas 

a atingir maior eficiência, maximizando os benefícios e reduzindo os custos para a sociedade, 

o que pode ser feito por meio do estímulo à concorrência e ao uso de novas tecnologias, como 

se verá a seguir. 

2.3 Os emolumentos cartorários 

Emolumentos são a remuneração fixada por lei que notários e registradores têm o 

direito de exigir das partes que demandem a prestação de seus serviços.80 A Lei Federal 

n.o 10.169/2000, regulamentando o art. 236, § 2.o, da CF,81 estabelece as normas gerais para 

fixação de emolumentos relativos aos serviços cartorários extrajudiciais. No art. 1.o, caput e 

parágrafo único, a referida legislação determina que cabe aos Estados e ao Distrito Federal a 

fixação!do!valor!dos!emolumentos,!que!�deverá!corresponder!ao!efetivo!custo!e!à!adequada!e!

suficiente remuneração dos serviços prestados�. 

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (�STF�) entende que os emolumentos 

são tributos, qualificando-se especificamente como taxas remuneratórias de serviço público.82 

Em vista do princípio da legalidade tributária,83 os valores dos emolumentos são fixados por 

leis nos Estados e no Distrito Federal. 

 

80 LOUREIRO, Luiz Guilherme. Registros públicos: teoria e prática. Salvador: Juspdivm, 2018. p.98. 
81 Lei federal estabelecerá normas gerais para fixação de emolumentos relativos aos atos praticados pelos 

serviços notariais e de registro. 
82 A exemplo, cite-se: BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 1378-MC. Relator(a): Min. Celso de Mello. 

Julgamento: 30/11/1995. Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Publicação: DJ!30/05/1997.!(�A jurisprudência do 
Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que as custas judiciais e os emolumentos 
concernentes aos serviços notariais e registrais possuem natureza tributária, qualificando-se como taxas 
remuneratórias de serviços públicos, sujeitando-se, em consequência, quer no que concerne à sua instituição 
e majoração, quer no que se refere à sua exigibilidade, ao regime jurídico-constitucional pertinente a essa 
especial modalidade de tributo vinculado, notadamente aos princípios fundamentais que proclamam, dentre 
outras, as garantias essenciais (a) da reserva de competência impositiva, (b) da legalidade, (c) da isonomia e 
(d)!da!anterioridade�); BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 1444-7. Relator(a): Min. Sidney Sanches. 
Julgamento: 12/02/2003. Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Publicação: DJ 11/04/2003. 

83 Constituição Federal, art. 150, I. 
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Notários e registradores devem cobrar por seus serviços exatamente as quantias 

constantes das tabelas de emolumentos e não podem conceder isenções ou descontos. Nesse 

sentido, o Provimento n.o 45/2015 do!CNJ!determina!ser!�vedada!a!prática de cobrança parcial 

ou de não cobrança de emolumentos�.!Na!mesma!linha,!a!Consolidação Normativa da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro Parte Extrajudicial impõe que os tabeliães de nota 

ficam!�terminantemente proibidos de estabelecer!qualquer!abatimento/desconto�!sobre!o!valor 

dos emolumentos fixados. Já o Provimento n.o 58/89, da Corregedoria Geral de Justiça do Estado 

de!São!Paulo,!estabelece!que!a!competição!entre!Tabeliães!de!Notas!deve!ser!�livre de expedientes 

próprios de uma economia de mercado, como, por exemplo, a redução!de!emolumentos�. 

Há casos, todavia, em que a própria lei estabelece a isenção de emolumentos em 

hipóteses específicas. Assim ocorre, por exemplo, com o registro civil de nascimento e o 

assentamento de óbito, além da primeira certidão respectiva. Da mesma forma, aqueles que são 

reconhecidamente pobres são isentos de pagar emolumentos pelas demais certidões extraídas 

pelos cartórios de registro civil.84 

Mas nem todo valor pago aos cartórios é classificado como emolumento de notários 

e registradores. Em cada Estado da Federação e no Distrito Federal há regras próprias que 

impõem acréscimos de valores com o objetivo de repasse a diferentes órgãos. Tais quantias 

destinadas a repasses, é importante observar, não se confundem com os emolumentos destinados 

aos titulares de cartórios, mesmo que o usuário dos serviços não consiga enxergar diferenciação. 

Tome-se como exemplo os valores referentes aos serviços de reconhecimento de firma por 

autenticidade, conforme tabela obtida junto ao 15.o Ofício de Notas do Rio de Janeiro em 16 

de setembro de 2019: 

 

Tabela 1. Valores de reconhecimento de firma por autenticidade no Estado do Rio de Janeiro 

 Valor (R$) 

EMOLUMENTO 5,77 
20% FETJ � Lei n.o 3.217 de 27/05/99 1,15 
5% FUNDPERJ � Lei n.o 111/2006 0,28 
5% FUNPERJ � Lei n.o 111/2006 0,28 
4% FUNARPEN � Lei n.o 6.281/2012 0,23 
2% PMCMV � Atos Gratuitos 0,11 
TOTAL 7,82 
ISS 0,31 
TOTAL GERAL 8,13 

Fonte: 15.o Ofício de Notas do Rio de Janeiro 
 

 

84 Lei n.o 8.935, de 18 de novembro de 1994, art. 30, caput e § 1.o. 
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Nesse caso, o valor do emolumento destinado ao tabelião (R$ 5,77) corresponde a 

70,97% do total (R$ 8,13) pago pelo tomador de um serviço de reconhecimento de firma por 

autenticidade. De fato, como consta da Portaria n.o 2.358/2018, da Corregedoria Geral de 

Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o valor dos emolumentos para reconhecimento de firma 

por autenticidade é de R$ 5,77. Ou seja, os demais valores pagos pelo usuário dos serviços 

notariais e de registro não são subtraídos dos emolumentos recebidos pelos titulares dos cartórios. 

Ao contrário, são a eles acrescidos.  

No exemplo acima, os valores dos acréscimos são destinados a fundos especiais do 

Tribunal de Justiça (FETJ), da Defensoria Pública (FUNDPERJ) e da Procuradoria Geral do 

Estado (FUNPERJ), além do Fundo de Apoio aos Registradores Civis das Pessoas Naturais 

do Estado do Rio de Janeiro (FUNARPEN). Ainda, existe um acréscimo de 2% destinado à 

remuneração dos atos extrajudiciais gratuitos, incluindo aqueles praticados no âmbito do 

Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV). Por fim, como se verifica, também é repassado 

ao usuário o custo do imposto sobre serviços (ISS). 

Veja-se agora o custo do mesmo serviço de reconhecimento de firma por autenticidade, 

em documentos com ou sem valor econômico, nos tabelionatos de notas do Estado de São Paulo, 

conforme tabela divulgada pelo Colégio Notarial do Brasil:85 

 

Tabela 2. Custo de serviço de reconhecimento de firma por autenticidade no Estado de São Paulo  

Custo (R$) 

Tabelião Estado Sec. Faz. Município 
Min. 

Público 
Reg. Civil Trib. Just. Sta. Casa Total 

9,49 2,72 1,86 0,20 0,46 0,51 0,66 0,10 16,00 

Fonte: Colégio Notarial do Brasil 
 

Nesse exemplo, o valor destinado à remuneração do tabelião (R$ 9,49) corresponde a 

59,31% do total pago pelo tomador do serviço (R$ 16,00). Em São Paulo, tal como no Rio de 

Janeiro, também há repasses para o Tribunal de Justiça e o Ministério Público. Além disso, 

como se pode ver, são beneficiados outros órgãos e entidades como o Estado, o Município, a 

Secretaria de Fazenda, o Registro Civil e a Santa Casa. 

 

85 COLÉGIO NOTARIAL DO BRASIL- SEÇÃO SÃO PAULO (CNBSP). Tabelas de custas e emolumentos. 
Disponível em: <http://www.cnbsp.org.br/?pG=X190YWJlbGFzX2Vtb2x1bWVudG9z>. Acesso em: 17 set. 
2019. 
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Outra característica dos emolumentos que merece destaque é a sua progressividade, o 

que decorre de previsão do artigo 2.o, III, b, da Lei n.o 10.169/2000. Para alguns atos, os 

emolumentos passam a ser mais caros na medida em que aumenta o valor econômico 

declarado. Veja-se, como exemplo, a tabela de emolumentos para os serviços de registro de 

imóveis no Estado do Rio de Janeiro:86 

 

Tabela 3. Tabela de emolumentos para os serviços de registro de imóveis no Estado do Rio de Janeiro 

Atos R$ 
Atos gratuitos e 

PMCMV 2% 
Total 
(R$) 

1- Registros em Geral    
Sem valor declarado 135,53 2,71 138,24 
Até R$ 15.000,00 194,87 3,89 198,76 
A partir R$ 15.000,01 até R$ 30.000,00 321,99 6,43 328,42 
A partir de R$ 30.000,01 até R$ 45.000,00 449,14 8,98 458,12 
A partir de R$ 45.000,01 até R$ 60.000,00 550,83 11,01 561,84 
A partir de R$ 60.000,01 até R$ 80.000,00 976,29 19,52 995,81 
A partir de R$ 80.000,01 até R$ 100.000,00 1.152,58 23,05 1.175,63 
A partir de R$ 100.000,01 até R$200.000,00 1.559,36 31,18 1.590,54 
A partir de R$ 200.000,01 até R$400.000,00 1.678,05 33,56 1.711,61 

Fonte: Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 
 

A progressividade dos emolumentos se observa também em outros serviços notariais 

e de registro que têm por objeto atos com valor econômico declarado. Ocorre que, como visto, 

o parágrafo único do artigo 1.o da Lei Federal n.o 10.169/2000 determina que a fixação dos 

emolumentos!deve!corresponder!�ao!efetivo!custo!e!à!adequada!e!suficiente!remuneração!dos 

serviços!prestados�.!Ora,!não!se!vislumbra relação entre o custo incorrido na lavratura de um 

registro ou escritura e o valor econômico declarado no documento em questão. Não parece 

que o tabelião ou registrador terá mais despesas operacionais quando o valor econômico do 

ato for maior. A rigor, o trabalho de notários e registradores não sofre alteração significativa 

por conta do valor declarado no documento que está sendo registrado ou lavrado. 

Desse modo, a progressividade dos emolumentos, ainda que respaldada na Lei 

n.o 10.169/2000 pode ser criticada. Afinal, em última análise, ela beneficia os titulares de 

cartório em detrimento dos tomadores dos serviços notariais e de registro sem que se observe 

alguma relação que justifique, de forma econômica e racional, o aumento de valores dos 

emolumentos pagos pelos cidadãos. 

 

86 Disponível em: <http://cgj.tjrj.jus.br/documents/1017893/1415195/custas-extrajudiciais-2019.pdf>. Acesso 
em: 16 set. 2019. 
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2.4 O ingresso por concurso público 

O concurso público de provas e títulos como forma de ingresso nas atividades notariais e 

de registros no Brasil encontra previsão no art. 236, § 3.o, da Constituição Federal. Há duas 

espécies de concurso para essas atividades: o de ingresso e o de remoção. A aprovação no 

concurso de ingresso é forma originária de provimento na função de notário ou registrador, ao 

passo que a remoção é modo derivado de provimento. Na redação original da Lei dos 

Cartórios estava previsto que as duas espécies de provimento dependeriam de concurso público de 

provas e títulos. Em 2002, todavia, o artigo 16 da Lei dos Cartórios foi modificado para passar a 

prever que o concurso de remoção envolve apenas títulos, e não mais provas e títulos.87 

A Resolução n.o 81/2009!do!CNJ,!que!�dispõe!sobre!os!concursos!públicos!de!provas!

e títulos,!para!a!outorga!das!Delegações!de!Notas!e!de!Registro�,!estabelece!em!seu!artigo!11!

que!�os!candidatos escolherão, pela ordem de classificação, as delegações vagas que constavam 

do respectivo! edital�.!Assim,! os! candidatos!mais! bem! colocados! em! cada! concurso podem 

escolher, de acordo com sua classificação, as serventias que irão ocupar. 

A forma de ingresso na carreira é um dos fatores que denota a peculiaridade do 

regime jurídico aplicável às atividades notariais e de registro no Brasil. Afinal, trata-se de 

delegação de serviço público a particulares,88 mas não por concessão ou permissão conforme 

a regra geral estabelecida no artigo 175 da Constituição, e sim por concurso público de provas 

e títulos, condição atípica estabelecida pelo próprio texto constitucional. Inclusive, como os 

cartórios não detêm personalidade jurídica, são seus titulares � notários e registradores 

devidamente aprovados em concurso público � que respondem pelos atos praticados no exercício 

de suas funções.89 

 

87 LOUREIRO, Luiz Guilherme. Registros públicos: teoria e prática. Salvador: Juspdivm, 2018. p.89. 
88 Sobre a qualificação das atividades notariais e de registro como serviços públicos, ver: BRASIL. Supremo 

Tribunal Federal. RE 842.846/SC. Relator(a): Min. Luiz Fux. Julgamento: 27/02/2019. Órgão Julgador: 
Tribunal Pleno. Publicação: DJe 13/08/3029. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 3.089/DF. Relator(a) 
p/a acórdão: Min. Joaquim Barbosa. Julgamento: 13/02/2008. Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Publicação: 
DJe 01/08/2008. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 2.129 MC/MS. Relator(a): Min. Eros Grau. 
Julgamento: 10/05/2000. Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Publicação: DJ 11/03/2005. 

89 Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. OMISSÃO INEXISTENTE. REEXAME NECESSÁRIO. 
TESE PREJUDICADA. SERVIÇOS DE REGISTROS PÚBLICOS, CARTORÁRIOS E NOTARIAIS. 
AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. PRECEDENTES. Os 
serviços de registros públicos, cartorários e notariais não detêm personalidade jurídica, de modo que quem 
responde pelos atos decorrentes dos serviços notariais é o titular do cartório. [...]. (BRASIL. Superior 
Tribunal de Justiça. AgRg no REsp 1.468.987/SP. Relator(a): Ministro Humberto Martins. DJe 11/03/2015. 
Julgamento: 05/03/2015. Órgão Julgador: Segunda Turma. Publicação: DJe 11//03/2015). 
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De fato, o regime de concursos públicos, em regra, se aplica à investidura em cargo ou 

emprego público, na forma do artigo 37, II, da CF. Mas notários e registradores são estranhos 

ao conceito de funcionário ou de servidor público.90 Esses profissionais, afinal, conforme 

previsto na própria Constituição, exercem suas atividades em caráter privado, recebendo 

delegação do Estado. 

Segundo Tércio Sampaio Ferraz Junior, as atividades notariais e de registro não 

constituem nem serviço administrativo do Poder Judiciário, como ocorre com os serventuários 

da Justiça, nem serviço público no sentido de serviço da administração orgânica estatal, que é 

licitado a pessoas jurídicas e exercido sob o regime de concessão ou permissão na forma do 

artigo 175 da Constituição. Para o autor, as serventias extrajudiciais são estruturas orgânicas 

peculiares, geridas por um titular/pessoa física.91 Já José Afonso da Silva aponta que a 

delegação por concurso público, no caso das atividades notariais! e!de! registro,! �é!modo!de!

atribuição do serviço a particulares que!se!habilitam!para!tanto�.92 

Ou seja, notários e registradores prestam serviço público em caráter privado; são 

particulares, e não servidores públicos; recebem do Estado uma delegação para o exercício de 

suas funções, e ingressam em suas atividades por meio da aprovação em concurso público de 

provas e títulos. 

Ainda, no exercício de sua função, notários e registradores podem contratar empregados, 

�com!remuneração!livremente!ajustada!e!sob!o!regime!da!legislação!do!trabalho�,!conforme!

redação do artigo 20 da Lei n.o 8.935/1994. Essa é mais uma característica que evidencia a 

impossibilidade de se enquadrar tais profissionais como servidores públicos. 

Por não serem considerados servidores públicos, ademais, os titulares de cartórios não 

estão sujeitos ao teto remuneratório previsto no artigo 37, XI, da CF. Situação distinta ocorre 

com os interinos, que ocupam, provisoriamente, serventias vagas e, conforme entendimento 

do STF, devem se submeter aos limites remuneratórios previstos para os agentes estatais.93 

Segundo o Provimento n.o 77/2018 do CNJ, no caso de interinidade, os valores que excederem 

90,25% dos subsídios de ministro do STF devem ser repassados ao Tribunal de Justiça 

correspondente.94 

 

90 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 30.ed. São Paulo: Malheiros, 2013. 
p.250. 

91 FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. Do concurso público para ingresso na atividade notarial e de registro. 
Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v.277, n.2, p.281-295, maio/ago. 2018.  

92 SILVA, José Afonso da. Comentário contextual à constituição. 6.ed. São Paulo: Malheiros, 2009. p.880. 
93 Ver: BRASIL. Supremo Tribunal Federal. AgRg no MS 30.180/DF. Relator(a): Min. Dias Toffoli. 

Julgamento: 21/10/2014. Órgão Julgador: Primeira Turma. Publicação: DJe: 21/11/2014. 
94 Provimento n.o 77, de 07 de novembro de 2018, do Conselho Nacional de Justiça, art. 6.o.  
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Na forma do artigo 39, § 2.o, da Lei dos Cartórios, em caso de vacância dos serviços, a 

autoridade competente deve designar o substituto mais antigo para responder pelo expediente 

e abrir concurso. Esses substitutos, que assumem interinamente os cartórios vagos, não são 

profissionais concursados, mas funcionários escolhidos livremente pelos próprios tabeliães 

ou registadores. 

Acerca da nomeação de interinos, é interessante notar que o mesmo Provimento 

n.o 77/2018 do CNJ veda que a designação!recaia!sobre!�cônjuge,!companheiro!ou!parente!em!

linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau do antigo delegatário ou de magistrados 

do!tribunal!local�.95 Ainda assim, persistem os casos de nepotismo na nomeação de interinos 

nos cartórios extrajudiciais.96 

No final do ano de 2018, o Corregedor-Geral da Justiça do Estado do Maranhão 

propôs suspensão de segurança perante o STF97 para cessar os efeitos de decisões liminares 

proferidas pela Corte local em cinco mandados se segurança, que garantiram a manutenção 

dos impetrantes na interinidade de cartórios extrajudiciais, após serem afastados pelo órgão 

correcional por enquadrarem-se na situação de nepotismo, vedada pela Súmula Vinculante 

n.o 13.98 Segundo o Corregedor-Geral da Justiça do Estado do Maranhão, os interinos, no caso, 

�foram!alçados!à!condição!de!escreventes substitutos por seus parentes com o claro propósito 

de que, quando fosse extinta a delegação, lhes sucedessem na condução!das!serventias�. 

Em 29 de maio de 2019, o Ministro Dias Toffoli, presidente do STF, entendendo que a 

nomeação dos interinos com grau de parentesco representava violação à ordem e à segurança 

públicas, deferiu o pedido de suspensão das liminares nos mandados de segurança oriundos 

do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão.99 

 

95 Provimento n.o 77, de 07 de novembro de 2018, do Conselho Nacional de Justiça, art. 1.o, § 2.o. 
96 Ainda sobre a vedação de nepotismo nas atividades notariais e de registro, o artigo 3.o, § 2.o, da Resolução 

n.o 80,!do!CNJ,!estabelece!que:!�[n]ão!se!deferirá!a interinidade a quem não seja preposto do serviço notarial 
ou de registro na data da vacância, preferindo-se os prepostos da mesma unidade ao de outra, vedada a 
designação de parentes até o terceiro grau, por consanguinidade ou afinidade, de magistrados que estejam 
incumbidos da fiscalização dos serviços notariais e registrais, de Desembargador integrante do Tribunal de 
Justiça da unidade da federação que desempenha o respectivo serviço notarial ou de registro, ou em qualquer 
outra hipótese em que ficar constatado o nepotismo, ou o favorecimento de pessoas estranhas ao serviço 
notarial ou registral, ou designação ofensiva à moralidade administrativa�. 

97 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. SS 5620/MA. Relator(a): Min. Presidente. Julgamento: 29/05/2019. 
Publicação: DJe 04/06/2019. 

98 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Súmula Vinculante 13. A nomeação de cônjuge, companheiro ou 
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de 
servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício 
de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e 
indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido 
o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal. 

99 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. SS 5620/MA. Relator(a): Min. Presidente. Julgamento:: 29/05/2019. 
Publicação: DJe 04/06/2019. 
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No XX Congresso Brasileiro de Direito Notarial e de Registro, que foi realizado 

entre os dias 12 e 14 de novembro de 2018, em São Paulo, o professor da PUC-SP Maurício 

Zockun abordou a questão dos interinos e os concursos públicos, defendendo que a regra do 

nepotismo não deve ser aplicada nas serventias extrajudiciais.!Segundo!Zockun:!�notários!e!

registradores, apesar de serem delegatários de um serviço do Poder Público, não estão dentro 

da estrutura orgânica do Estado. Desta forma, não se pode aplicar a regulamentação do 

nepotismo como se aplica dentro da esfera!pública!do!Governo�.100 

Possivelmente partindo dessa fala de Maurício Zockun, o professor da PUC-RJ Sérgio 

Ferraz escreveu artigo doutrinário sobre a incidência de condicionamentos na designação de 

substitutos interinos para serviços notariais e de registros.101 Para Ferraz, o fato das atividades 

notariais e de registro serem exercidas em caráter privado não afasta sua natureza pública, pelo 

que!�afastar!a!incidência imperiosa do princípio da moralidade (e, pois, da vedação ao nepotismo) 

na designação de substitutos!interinos!é!um!contorcionismo!hermenêutico!inadmissível�.102 

A discussão sobre nepotismo na nomeação de interinos para os cartórios extrajudiciais 

parece existir em razão das atividades notariais e de registro serem exercidas em caráter 

privado, mas por agentes dotados de fé pública, mediante delegação do Estado por meio da 

aprovação em concursos públicos. De todo modo, ainda que haja espaço para o debate, parece 

mais acertado o entendimento de que a nomeação de parentes para a função de interinos nas 

serventias judiciais deve ser vedada por configurar nepotismo, conforme os entendimentos 

acima expostos do STF, do CNJ e do professor Sérgio Ferraz, haja vista que o caráter privado 

em que são exercidas as atividades notariais e de registro não deve servir de justificativa para 

delas afastar a obediência dos princípios que regem a administração pública, ao menos no 

modelo que atualmente vigora no país.  

 

100 Ver: ASSOCIAÇÃO DO NOTÁRIOS E REGISTRADORES DO BRASIL (ANOREG/BR). Debate 
acadêmico inicia atividades do XX Congresso Brasileiro de Direito Notarial e de Registro. Disponível 
em: <https://www.anoreg.org.br/site/2018/11/13/debate-academico-inicia-atividades-do-xx-congresso-
brasileiro-de-direito-notarial-e-de-registro/>. Acesso em: 05 out. 2019. 

101 Em seu texto, Sérgio Ferraz menciona!�que!um!expositor,!ao!ensejo!de!uma!reunião!patrocinada!por!uma!
associação de notários no ano de 2018, afirmara não estarem tais agentes, quando da indicação de substitutos 
interinos, obrigados a observar, dentre outras balizas, a principiologia estatuída no caput do art. 37 da 
Constituição da República e, tampouco, a aplicação da proclamação lançada na Súmula Vinculante 13, do 
Supremo Tribunal Federal. .(FERRAZ, Sérgio. Princípios constitucionais e atividades de cartório (o 
provimento 77/2018 do CNJ). Revista do Tribunal Regional Federal da 1.a Região, Brasília, DF, v.31, 
n.1, 2019. Disponível em: <https://rtrf1.emnuvens.com.br/trf1/article/view/35>. Acesso em: 05 out. 2019). 

102 FERRAZ, Sérgio. Princípios constitucionais e atividades de cartório (o provimento 77/2018 do CNJ). 
Revista do Tribunal Regional Federal da 1.a Região, Brasília, DF, v.31, n.1, 2019. Disponível em: 
<https://rtrf1.emnuvens.com.br/trf1/article/view/35>. Acesso em: 05 out. 2019.  
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2.5 As circunscrições geográficas nos serviços registrais 

O artigo 12 da Lei dos Cartórios determina que os oficiais de registro de imóveis e civis 

das pessoas naturais devem se sujeitar às normas que definirem as circunscrições geográficas.103 

Ou seja, os atos referentes a esses registros devem obrigatoriamente ser praticados nos respectivos 

limites territoriais específicos das circunscrições geográficas, sob pena de nulidade.104 

Os serviços notariais, cumpre notar, não são sujeitos a limitação semelhante. 

Trata-se do princípio da territorialidade, aplicável aos registros imobiliário e civil das 

pessoas naturais, e que, em síntese, impõe que os atos registrais devem ser realizados em um 

cartório específico. No caso do registro imobiliário, os atos devem ser praticados no cartório 

da situação do imóvel. Já no caso do registro civil das pessoas naturais, os cartórios variam 

conforme os atos. Nascimentos, por exemplo, devem ser registrados no local do parto ou da 

residência dos pais. Óbitos, por outro lado, devem ser assentados no local do falecimento ou 

de residência do de cujus.105  

Todavia, embora a legislação federal de regência tenha mencionado que a obrigatoriedade 

de sujeição a circunscrições se aplica a ofícios específicos, o CNJ possui entendimento diverso, 

no sentido de que as circunscrições territoriais devem ser observadas indistintamente por todos 

os registradores. Em decisão proferida em 08 de abril de 2010 no Pedido de Providências 

n.o 0001261-78.2010.2.00.0000, que tratava da possibilidade de registradores expedirem 

notificações extrajudiciais a pessoas domiciliadas em Municípios diversos, o CNJ afirmou 

que!o!princípio!da! territorialidade!é! �vetor!axiológico!subjacente! à! sistemática!adotada!pela!

Lei n.o 6.015/1973, a ser observado por todas as serventias, e não apenas pelas de registro de 

imóveis!e!de!pessoas�.!Desse!modo,!o!órgão!regulador!das!atividades notariais e de registro 

assentou!posicionamento!determinando!que!�os!agentes!delegados!dos!serviços!de!registro!de!

títulos e documentos somente realizem notificações dentro dos limites territoriais das 

respectivas!circunscrições�. 

Entendimento diverso do CNJ, no entanto, foi adotado pelo Superior Tribunal de 

Justiça (�STJ�) no julgamento do REsp 1.184.570/MG, em 09 de maio de 2012. Na ocasião, 

tratando de recursos repetitivos, o Tribunal!Superior!fixou!tese!de!que!�é válida a notificação 

 

103 No mesmo sentido, o artigo 169 da Lei de Registros Públicos também prevê a obrigatoriedade de que atos 
relativos ao registro de imóveis sejam efetuados no cartório da situação do imóvel, salvo exceções previstas 
em seus incisos. 

104 LOUREIRO, Luiz Guilherme. Registros públicos: teoria e prática. Salvador: Juspdivm, 2018. p.85. 
105 Sobre os locais em que se devem registrar nascimentos e óbitos, ver artigos 50 e 77 da Lei de Registros Públicos. 
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extrajudicial realizada por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor, ainda 

que o título tenha sido apresentado em Cartório de Títulos e Documentos situado em comarca 

diversa!do!domicílio!daquele�.106 

Diante do conflito de entendimentos entre o CNJ e o STJ, a Associação dos Notários 

e Registradores do Distrito Federal levou a questão ao STF por meio da Ação Originária 1.892 

(�AO!1.892�).!Nesse!processo,!o!Ministro Dias Toffoli, em decisão monocrática proferida em 

09 de!junho!de!2014,!deferiu!parcialmente!medida!liminar!�para!suspender!os efeitos da decisão 

proferida pelo Conselho Nacional de Justiça nos autos do PP n.o 0001261-78.2010.2.00.0000�.107 

Posteriormente, o Ministro reconheceu a incompetência do STF para o julgamento da causa e 

determinou a remessa do feito à primeira instância da Justiça Federal, nos termos do artigo 109, I, 

da Constituição Federal. O termo de remessa foi lavrado em 12 de agosto de 2019, e a 

apreciação pelo juízo ainda está pendente. 

Como se vê, portanto, a lei prevê que o princípio da territorialidade, nos registros 

públicos, se aplica a serviços específicos. O CNJ, contudo, em interpretação ampliativa, 

entende que tal princípio alcança todas as serventias, visão esta que já foi rechaçada pelo STJ 

na sistemática de recursos repetitivos e por decisão monocrática do Ministro Dias Toffoli, 

do STF. 

O objetivo por trás da aplicação do princípio da territorialidade a alguns serviços registrais 

consiste tanto em distribuir competências quanto em democratizar os serviços, facilitando o 

acesso e a busca de informação pelos cidadãos.108 A criação de circunscrições geográficas foi, 

assim, em última análise, voltada à redução de dúvidas e incertezas. A vinculação de atos 

registrais a cartórios específicos pretende permitir que as pessoas saibam onde encontrar 

informações com confiança de que não haverá dados conflitantes em outra serventia, o que 

aumenta a segurança jurídica dos serviços registrais. 

 

 

106 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. REsp 1.184.570/MG. Relator(a): Min. Maria Isabel Gallotti. 
Julgamento: 09/05/2012. Órgão Julgador: Segunda Seção. Publicação: DJe 15/05/2012. 

107 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. AO 1.892/DF. Relator(a): Min. Dias Toffoli. Julgamento: 09/06/2014. 
Publicação: DJe 13/06/2014. 

108 PEDROSO, Regina; LAMANAUSKAS, Milton Fernando. Direito notarial e registral. Rio de Janeiro: 
Elsevier: Campus, 2013. p.9. 
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3 INTRODUÇÃO DE CONCORRÊNCIA COMO FORMA DE AUMENTAR A 

EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO 

A livre iniciativa é fundamento da República Federativa do Brasil, conforme expresso 

no art. 1.o, IV, da CF. É também direito fundamental, na medida em que o art. 5.o, XIII, da CF 

determina ser livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações 

profissionais que a lei estabelecer. Além disso, a liberdade de concorrência � integrante do 

núcleo do princípio da livre iniciativa � é um dos princípios da ordem econômica constitucional, 

nos termos do art. 170, IV, da CF.  

É certo que o Direito pode definir que alguns mercados fiquem excluídos do regime 

de livre iniciativa, o que ocorre em casos de monopólios estatais ou serviços públicos.109 

Todavia, na medida em que a liberdade de iniciativa constitui direito fundamental, a 

possibilidade de sua restrição nos casos de serviços públicos deve ser aferida por meio de um 

prévio exame de proporcionalidade.110 

É dizer, a imposição de normas ou medidas que limitem a liberdade de iniciativa nos 

serviços públicos, ou seja, que criem restrições ao livre exercício das atividades pelos cidadãos, 

deve ser condicionada a uma avaliação prévia que leve em conta os aspectos: (i) da adequação, 

para verificar se a restrição constitui o meio apto a atingir a finalidade com ela pretendida; 

(ii) da necessidade, para identificar se o mesmo objetivo poderia ser alcançado com o emprego 

de meios menos gravosos; e (iii) da proporcionalidade em sentido estrito, para sopesar os 

benefícios e ônus trazidos com a medida restritiva.111 

O afastamento da liberdade de iniciativa nos serviços públicos, portanto, não deve ser 

presumido ou justificado com base na existência de um poder discricionário do Estado que o 

legitime sem a necessidade de maiores explicações. Afinal, não se pode olvidar que o próprio 

objetivo da criação de um sistema jurídico dos serviços públicos não foi outro que não alcançar a 

satisfação de necessidades e direitos fundamentais dos cidadãos, nos quais se inclui a liberdade 

de iniciativa.112 Seria, assim, paradoxal entender que a restrição da liberdade de iniciativa no 

 

109 SAMPAIO, Patrícia Regina Pinheiro. Regulação e concorrência: a atuação do CADE nos setores de 
infraestrutura. São Paulo: Saraiva, 2013. p 34.  

110 SCHIRATO, Vitor Rhein. Livre iniciativa nos serviços públicos. Belo Horizonte: Fórum, 2012. p.109. 
111 Sobre o princípio da proporcionalidade, ver BARROSO, Luís Roberto. Os princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade no direito constitucional. Revista de Direito Constitucional e Internacional, v.23, p.65-
78, 1998. 

112 CHEVALLIER, Jacques. O serviço público. Tradução, estudo introdutório e notas explicativas de Augusto 
Neves Dal Pozzo e Ricardo Marcondes Martins. Belo Horizonte: Forum, 2017. p.96. 
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contexto da prestação de serviços públicos não deve ser precedida da demonstração clara dos 

outros direitos fundamentais que se pretende garantir e da realização do teste de proporcionalidade. 

Ademais, a formulação prática de regimes jurídicos voltados à prestação de serviços 

públicos pode criar mecanismos que gerem ineficiências e não sejam, por conseguinte, 

condizentes com as próprias garantias estabelecidas no texto constitucional. Logo, considerando 

os princípios que, de acordo com a Carta de 1988, orientam a intervenção do Estado no 

domínio econômico, as liberdades de iniciativa e de concorrência devem prevalecer também 

nos serviços públicos, salvo se restar verificado, por meio da ponderação com outros princípios, 

a necessidade de sua restrição.113  

Assim, cabe uma reflexão quanto à possibilidade de introdução ou estímulo à concorrência 

nos serviços notariais e de registro, questionando-se a atual imposição regulatória de preços 

fixos, as limitações territoriais nos serviços registrais, bem como o modelo de concursos públicos 

para ingresso nas atividades. Nesse contexto, serão apresentadas nesta seção possíveis medidas 

destinadas a introduzir concorrência e, com isso, aumentar a eficiência das atividades notariais e 

de registro. 

3.1 Restrições à concorrência nas atividades notariais e de registro e seus efeitos 

A Lei de Concessão e Permissão de Serviços Públicos114 dispõe em seu artigo 16 que 

�a! outorga de concessão ou permissão não terá caráter de exclusividade�,! deixando! clara! a!

opção do legislador por um regime de coexistência e competição entre os delegatários de serviços 

públicos e os agentes privados que exerçam atividades econômicas no mesmo setor. A referida 

norma não se aplica ao caso, por não serem as atividades notariais e de registro objeto de 

concessões ou permissões de serviços públicos, mas a analogia pode ser feita por serem estas 

atividades também prestadas mediante delegação do Poder Público e com objetivo inegavelmente 

público. Aliás, cumpre destacar o caráter sui generis dos serviços cartorários extrajudiciais, que, 

sendo serviço público, não são delegados a pessoas jurídicas mediante contratos de concessão 

ou permissão � mas sim são delegados mediante concurso público a pessoas físicas. 

 

113 SCHIRATO, Vitor Rhein. Livre iniciativa nos serviços públicos. Belo Horizonte: Fórum, 2012. p.93. 
114 Lei n.o 8.987, de 13 de fevereiro de 1995.  
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Um modelo econômico baseado na livre concorrência tende a aumentar a eficiência 

alocativa, a eficiência produtiva e a capacidade de inovação dos mercados. A eficiência 

alocativa ocorre quando bens e/ou serviços são produzidos e ofertados na qualidade e 

quantidade desejada por consumidores, na exata proporção e preços que eles estão dispostos a 

pagar. Já a eficiência produtiva está relacionada à capacidade de produzir e distribuir bens 

e/ou serviços a custos reduzidos. Num ambiente de livre concorrência, isto se alcança por 

meio da pressão exercida por diferentes agentes econômicos competidores, o que incentiva a 

redução de custos e a prática de preços menores como forma de evitar a perda de clientes para 

negócios mais eficientes. Por fim, a capacidade de inovação é estimulada em mercados 

competitivos porque os agentes neles inseridos são incentivados a buscarem se destacar por 

meio da oferta de novos produtos e/ou serviços.115 

Por outro lado, o tradicional regime de serviços públicos deixa pouco espaço, ou gera 

poucos incentivos, para que os agentes delegados (autorizados, concessionários, permissionários 

ou outras figuras) desenvolvam situações disruptivas. Afinal, o setor público apresenta aos 

prestadores certas condições e obrigações preestabelecidas, como o controle de preços. A 

estabilidade é uma das ideias-chave de negócios administrativos de longo prazo, gerando no 

agente um estímulo de manutenção do status quo e ampliação das vantagens por meio do 

modelo estabelecido no momento de seu ingresso na atividade pública. Nesse ambiente, o agente 

delegado não tem qualquer interesse em alterar a moldura preestabelecida e ofertar seus 

produtos e/ou serviços de forma mais barata aos usuários, inclusive porque muitas vezes a lei 

e regulamentos o impedem de assim fazer. Não é de se espantar, portanto, que aqueles que 

celebram contratos administrativos de longo prazo tenham aversão à concorrência e à inovação.116 

Além de desincentivar a inovação tecnológica, assim, a intervenção estatal na fixação 

de preços � e a retirada de mercados de um ambiente competitivo � sem que haja uma 

fundada justificativa como o risco de abuso de posição dominante, importa em negar vigência 

ao princípio da livre concorrência instituído pela Constituição de 1988. O controle de preços 

pelo Estado deve, em regra, ser posterior à verificação de sua necessidade.117 E, ainda assim, o 

controle de preços não significa fixá-los de forma rígida, podendo ser realizado, por exemplo, 

 

115 RAGAZZO, Carlos Emmanuel Jopert. Notas introdutórias sobre o princípio da livre concorrência. 
SCIENTIA IURIS, Londrina, n.10, p.85, 2006.  

116 MOREIRA, Egon Bockmann. Situações disruptivas, negócios jurídico-administrativos e equilíbrio 
econômico-financeiro. In: FREITAS, Rafael Véras de; RIBEIRO, Leonardo Coelho; FEIGELSON, Bruno 
(Coord.). Regulação e novas tecnologias. Belo Horizonte: Fórum, 2017. p.227-228. 

117 BARROSO, Luís Roberto. A ordem econômica constitucional e os limites à atuação estatal no controle de 
preços. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v.226, p.208, out./dez. 2001.  
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na forma de preços-teto, que admitem concorrência para a prática de valores inferiores ao 

usuário final do serviço. 

Todavia, no momento, a forma de precificação (em sentido econômico) das atividades 

notariais e de registro enfrenta algumas limitações legais, como o fato dos emolumentos serem 

considerados tributos na modalidade de taxa. Entende-se, contudo, ser possível a revisão dessa 

classificação e o reenquadramento dos emolumentos como tarifa, o que permitiria modificar o 

atual regime de valores fixos por um sistema no qual notários e registradores possam competir 

por preço. 

3.2 O possível enquadramento dos emolumentos como tarifa 

O atual entendimento do STF de que os emolumentos são tributos na espécie de 

taxas remuneratórias de serviço público apresenta alguns problemas e pode ser contestado. 

Afinal, segundo o próprio STF, o valor da taxa deve corresponder ao custo da atividade 

estatal, sob pena de restar configurada a utilização de tributo com efeito de confisco.118 A lei 

confere a notários e registradores o direito de perceber emolumentos119, e esses profissionais 

obtêm rendimentos quando os valores por eles recebidos superam os custos incorridos na 

operação dos cartórios.  

A obtenção de rendimentos, de um lado, não se coaduna com o espírito da arrecadação 

de tributos, que reside na ideia de reverter benefícios à população. Por isso, taxas costumam 

ser recolhidas a cofres públicos, e não a entidades privadas � justamente porque a Fazenda 

Pública não tem no seu múnus finalidade lucrativa. Por outro lado, o ganho de rendimentos é 

de todo compatível com a lógica da delegação de serviços públicos à iniciativa privada, em 

que é pacífico que o conceito de tarifa módica embute (ou deveria embutir) um retorno 

 

118 �TAXA:! CORRESPONDÊNCIA! ENTRE! O! VALOR! EXIGIDO! E! O! CUSTO! DA! ATIVIDADE 
ESTATAL. � A taxa, enquanto contraprestação a uma atividade do Poder Público, não pode superar a 
relação de razoável equivalência que deve existir entre o custo real da atuação estatal referida ao contribuinte 
e o valor que o Estado pode exigir de cada contribuinte, considerados, para esse efeito, os elementos 
pertinentes às alíquotas e à base de cálculo fixadas em lei. � Se o valor da taxa, no entanto, ultrapassar o 
custo do serviço prestado ou posto à disposição do contribuinte, dando causa, assim, a uma situação de 
onerosidade excessiva, que descaracterize essa relação de equivalência entre os fatores referidos (o custo 
real do serviço, de um lado, e o valor exigido do contribuinte, de outro), configurar-se-á, então, quanto a essa 
modalidade de tributo, hipótese de ofensa à cláusula vedatória inscrita no art. 150, IV, da Constituição da 
República.!Jurisprudência.!Doutrina�.!(BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 2551-MC-QO. Relator(a): 
Min. Celso de Mello. Julgamento: 02/04/2003. Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Julgamento: 20/04/2006). 

119 Lei n.o 8.935, de 18 de novembro de 1994, art. 28. 
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moderado ao agente econômico pelo investimento realizado na provisão do serviço. Essa 

constatação ilustra a pouca aderência da taxa de serviço para classificar a remuneração paga 

em contraprestação aos serviços notariais e de registro como taxas.  

É de se notar, em todo caso, que a qualificação dos emolumentos como taxa foi 

firmada pelo STF quando do julgamento da Representação n.o 895-GB, no ano de 1973. Na 

ocasião, prevaleceu o voto do relator, Min. Djaci Falcão, que entendeu que notários e 

registradores!�situam-se!como!servidores!públicos�.!Trata-se, no entanto, de decisão proferida 

anteriormente à Constituição Federal de 1988. 

Há de ser registrada, ainda, a divergência inaugurada pelo Min. Bilac Pinto e seguida 

pelo Min. Aliomar Baleeiro naquela ocasião, segundo a qual o rendimento de notários e 

registradores constitui remuneração pelos atos que praticam, sendo renda particular do titular 

do! cartório! que! �não! se! destina! aos! cofres! públicos�.! Nesse! mesmo sentido, em seu voto 

vencido,! o!Min.! Bilac! Pinto! afirmou! que! �esses! emolumentos! não! se! assemelham às taxas 

remuneratórias do serviço público, que devem ser recolhidas ao Tesouro do Estado, mas têm 

caráter de remuneração do particular que presta o serviço�.120 

Os emolumentos revestem-se de essência de contraprestação remuneratória de 

propriedade do notário e do registrador, e que têm como fim o cometimento dos seus misteres 

públicos e sociais.121 Desse modo, cabe ser questionada a qualificação dos emolumentos 

cartorários como taxa, sendo possível avaliar seu enquadramento como tarifa.  

De fato, a doutrina do direito tributário há muito tem apontado a notável dificuldade 

consistente em distinguir, teórica ou praticamente, as taxas e os preços financeiros ou 

tarifas.122 Tanto a taxa quanto a tarifa são contraprestações pagas pela fruição de um serviço 

público. A taxa, como visto, é tributo. Já a tarifa é preço público cobrado por pessoa que explore, 

mediante delegação, serviço público, sendo permitida a obtenção de rendimentos, sujeita, 

entretanto, ao controle estatal na fixação de valores.123 

Há exemplos de pagamentos por diferentes serviços que já foram considerados como 

taxa e passaram a ser entendidos como tarifa. É o caso do pedágio pago em rodovias. Em 

 

120 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Rp 895 GB. Relator(a): Djaci Falcão. Julgamento: 13/06/1973. Órgão 
Julgador: Tribunal Pleno. Publicação: DJ 23/11/1973. 

121 MELO JR., Regnoberto Marques de. Da natureza jurídica dos emolumentos notariais e registrais. Revista 
Jus Navigandi, Teresina, v.10, n.591, 19 fev. 2005. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/6313>. 
Acesso em: 09 fev. 2019. 

122 NOVELLI, Flávio Bauer. Apontamentos sobre o conceito jurídico de taxa. Revista de Direito 
Administrativo, Rio de Janeiro, v.189, p.14, jul./set. 1992. 

123 MELO, Luiz Carlos Figueira de; BRAGA, Paula Danielle. A remuneração dos serviços públicos de água e 
esgoto: taxa ou tarifa. Revista Jurídica UNIARAXÁ, Araxá, v.17, n.16, p.138, ago. 2013. 
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1999, no julgamento do RE 181.475,124 o STF entendeu que o pedágio tinha natureza jurídica 

de taxa. Já mais recentemente, em 2014, na ADI 800,125 o mesmo Tribunal afirmou que o 

pedágio tem natureza jurídica de preço público. A mesma discussão se observou com os 

serviços de água e esgoto. Atualmente entendida pela jurisprudência do STF como tarifa126, a 

remuneração por esses serviços já foi tida como taxa em diferentes julgados do STJ.127 A 

passagem do entendimento de taxa a tarifa está, em grande medida, atrelada ao movimento de 

desestatização de serviços públicos, já que esse empreendimento depende de o valor pago em 

contraprestação ao serviço prestado poder ser destinado a entidades privadas (as concessionárias e 

as permissionárias) com finalidade lucrativa. 

Buscando elucidar a diferença entre preços públicos e taxas, o STF editou a Súmula 545, 

segundo! a! qual! �[p]reços de serviços públicos e taxas não se confundem, porque estas, 

diferentemente daqueles, são compulsórias e têm sua cobrança condicionada à prévia autorização 

orçamentária,! em! relação! à! lei! que! as! instituiu.�.! Ora,! os! emolumentos! não! parecem! ser!

cobrança compulsória, pois quem busca uma certidão, autenticação de documento ou lavratura 

de ata notarial, por exemplo, o faz de forma voluntária, contratando um serviço e por ele 

pagando a remuneração correspondente. No limite, pode-se alegar que haveria compulsoriedade 

na medida em que aquele que necessita de um serviço notarial ou registral não tem opção a 

não ser socorrer-se dos cartórios e pagar emolumentos. Contudo, quem precisa utilizar uma 

rodovia também não tem opção além de pagar pelo pedágio, assim como quem necessita de 

serviços de água e esgoto é obrigado a pagar os valores correspondentes, e, como visto, tais 

pagamentos possuem natureza de tarifa. Vale notar que em relação aos registros de 

 

124 �EMENTA:! � CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO, PEDÁGIO. Lei 7.712, de 22.12.88. I. � Pedágio: 
natureza jurídica: taxa: CF., art. 145, II, art. 150, V. II. � Legitimidade constitucional do pedágio instituído 
pela Lei 7.712, de 1988. III. � R.E.! não! conhecido�.! (BRASIL.! Supremo!Tribunal! Federal.!RE 181.475. 
Relator(a): Min. Carlos Velloso. Julgamento: 25/06/1999. Órgão Julgador: Segunda Turma. Publicação: DJ 
25/06/1999).  

125 �EMENTA:! TRIBUTÁRIO! E! CONSTITUCIONAL.! PEDÁGIO.! NATUREZA! JURÍDICA! DE! PREÇO!
PÚBLICO. DECRETO 34.417/92, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. 
CONSTITUCIONALIDADE. 1. O pedágio cobrado pela efetiva utilização de rodovias conservadas pelo 
Poder Público, cuja cobrança está autorizada pelo inciso V, parte final, do art. 150 da Constituição de 1988, 
não tem natureza jurídica de taxa, mas sim de preço público, não estando a sua instituição, 
consequentemente, sujeita ao princípio da legalidade estrita. 2. Ação direta de inconstitucionalidade julgada 
improcedente�.! (BRASIL.! Supremo! Tribunal! Federal.! ADI! 800/RS.! Relator(a):! Min.! Teori! Zavascki.!
Julgamento: 11/06/2014. Órgão Julgador: Plenário. Publicação: DJe 27/06/2014). 

126 Veja-se BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE 549.212. Relator(a): Min. Luiz Fux. Decisão monocrática 
proferida em: 01/02/2013. Publicação: DJe 08/02/2013. 

127 A exemplo, cite-se: BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 848.287-RS. Relator(a): Min. José 
Delgado. Julgamento: 17/08/2006. Órgão Julgador: Primeira Turma. Publicação: DJ 14/09/2006; BRASIL. 
Superior Tribunal de Justiça. REsp 830.375-MS. Relator(a): Min. Teori Albino Zavascki. Julgamento: 
20/06/2006. Órgão Julgador: Primeira Turma. Publicação: DJ 30/06/2006. 
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nascimento e óbito, que são considerados atos necessários ao exercício da cidadania, a lei 

garante gratuidade, impedindo a cobrança de emolumentos.128  

Assim, por conta de tais características, e, sobretudo, levando em consideração que 

os emolumentos percebidos por notários e registradores remuneram e geram rendimentos a 

esses profissionais, os quais prestam serviços públicos mediante delegação, parece cabível 

uma reflexão quanto à possível qualificação deste tipo de pagamento como tarifa. 

O enquadramento dos emolumentos como tarifa permitiria maior flexibilidade para 

se pensar em um modelo envolvendo competição por preços nos serviços notariais e de 

registro. Taxas, por terem natureza tributária, devem ter seus valores fixados por lei. Já em 

relação às tarifas, é comum a existência de sistemas de preços-tetos, nos quais os prestadores 

podem conceder descontos aos tomadores dos serviços.129 

3.3 Questionando o modelo de preços fixos nas atividades notariais e de registro 

O professor espanhol Benito Arruñada defende que a imposição de preços fixos nas 

atividades notariais é uma forma de evitar condutas oportunistas e assegurar a remuneração 

dos notários por meio de quase-rendas. Para esse autor, a introdução de livre concorrência no 

setor, permitindo que notários tenham liberdade para fixar os preços de seus serviços, afetaria 

o equilíbrio do sistema notarial, trazendo consequências negativas.130  

A fim de melhor entender este raciocínio, faz-se necessário explicar o conceito, 

derivado da economia,!da!expressão!�quase-renda�.!O!termo!surgiu!pela!primeira!vez!em!1893, 

em um artigo publicado pelo economista Alfred Marshall, e refere-se a ganhos excedentes 

temporários. Como exemplo de quase-renda, Marshall cita ganhos excedentes decorrentes de 

 

128 Lei n.o 6.015, de 31 de dezembro de 1973, art. 30. Não serão cobrados emolumentos pelo registro civil de 
nascimento e pelo assento de óbito, bem como pela primeira certidão respectiva. 

129 Um exemplo do uso de tarifas-teto ocorre nos serviços de transporte regulados pela ANTT e pela ANTAQ. 
Veja-se a redação da Lei n.o 10.233/2001:!�Art.!28.!A!ANTT!e!a!ANTAQ,!em!suas!respectivas!esferas!de!
atuação, adotarão as normas e os procedimentos estabelecidos nesta Lei para as diferentes formas de outorga 
previstos nos arts. 13 e 14, visando a que: [...] II � os instrumentos de concessão ou permissão sejam 
precedidos de licitação pública e celebrados em cumprimento ao princípio da livre concorrência entre os 
capacitados para o exercício das outorgas, na forma prevista no inciso I, definindo claramente: [...] b) limites 
máximos!tarifários!e!as!condições!de!reajustamento!e!revisão;![...]�. 

130 ARRUÑADA, Benito. Análisis económico del notariado. Madrid: Colegios notariales de España, 1995. 
p.47, 
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incrementos na produção que podem ser criados e destruídos rapidamente, com duração por 

um curto período.131 

Voltando à explicação de Benito Arruñada sobre a importância dos preços fixos nos 

serviços notariais, o autor espanhol afirma que os notários, no modelo latino, são remunerados 

por quase-rendas, o que tem a ver com a dinâmica de ingresso e progresso do profissional na 

carreira. Tratando da realidade na Espanha, Arruñada explica que os notários são admitidos 

em seus cargos mediante aprovação em concurso público, para o que eles precisam investir 

recursos em estudo e preparação. Logo após o ingresso na carreira, notários são alocados em 

serventias menos rentáveis, e seus rendimentos podem não superar seus custos. Assim, para 

Benito Arruñada, os ganhos dos notários em serventias mais rentáveis, que alguns poderiam 

qualificar como anormais ou excessivos, são apenas uma retribuição por investimentos 

anteriores feitos por estes mesmos notários. O autor espanhol entende que uma concorrência 

por preços desequilibraria este sistema.132 

Informações coletadas no Brasil demonstram que também há sensível discrepância 

entre os rendimentos percebidos pelos profissionais atuantes nos serviços extrajudiciais. 

A tabela abaixo, com dados disponibilizados pela Associação dos Notários e Registradores do 

Brasil (�ANOREG�), mostra o faturamento bruto por quantidade de cartórios no Brasil: 

 

Tabela 4. Faturamento bruto por quantidade de cartórios no Brasil 

Renda bruta mensal (R$) Quantidade Percentual 

0,00 a 500,00 530 3,9 
500,01 a 1.000,00 423 3,1 
1.001,00 a 5.000,00 2.045 15,2 
5.001,00 a 10.000,00 1.411 10,5 
10.001 a 50.000,00 4.032 31,9 
50.001,00 a 100.000,00 1.474 10,9 
100.001,00 a 500.000,00 2.085 15,5 
500.001,00 a 1.000.000,00 355 2,6 
1.000.001,00 a 2.000.000,00 144 1,1 
Acima de 2 milhões 49 0,4 

Fonte: ANOREG (LUIZARI, Larissa. Repasses e despesas: para onde vai o dinheiro pago aos 
Cartórios brasileiros? Cartórios com Você, n.8, maio/jul. 2017. (Reportagem). Disponível em: 
<http://www.anoreg.org.br/site/wp-content/uploads/2017/11/CartoriosComVoce-8.pdf>. 
Acesso em: 08 maio 2019) 

 

 

131 MARSHALL, Alfred. On rent. Economic Journal, v.3, 1893. Disponível em: https://socialsciences. 
mcmaster.ca/econ/ugcm/3ll3/marshall/rent. Acesso em: 1.o dez. 2018. 

132 ARRUÑADA, Benito. Análisis económico del notariado. Madrid: Colegios notariales de España, 1995. 
p.43-45. Ainda sobre a remuneração por quase-rendas no notariado, ver também, do mesmo autor: 
ARRUÑADA, Benito. The economics of notaries. European Journal of Law and Economics, v.3, n.1, 
Oct. 1996. Disponível em: <http://www.arrunada.org/Files/Research/%2fF34.pdf>. Acesso em: 1.o dez. 2018. 
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Em que pese a discrepância de faturamento entre os cartórios, para que a justificativa 

do Professor Arruñada ao sistema de preços fixos pudesse fazer sentido no contexto brasileiro, 

seria necessário que se verificasse um deslocamento, uma ascensão do notário ao longo de sua 

carreira profissional, de modo que ele começasse seus anos de trabalho em uma serventia que 

lhe desse menos rendimentos para, durante sua trajetória, ir galgando posições e recebendo 

maiores quantias como forma de compensação. Não é o que acontece no Brasil, contudo. 

Como visto no item 2.4, acima, o ingresso nas atividades notariais e de registros, no 

Brasil, dá-se por meio de concurso público de provas e títulos, tal como disposto no art. 236, 

§ 3.o, da Constituição Federal. E, conforme a Resolução n.o 81/2009 do CNJ, os candidatos 

aprovados nos concursos têm o direito de escolher as serventias que irão ocupar de acordo 

com sua classificação no certame. O que ficou melhor classificado, é o primeiro a escolher, e 

assim por diante. 

Tomando como exemplo o LIII Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga 

das Delegações das Atividades Notariais e/ou Registrais do Estado do Rio de Janeiro, encerrado 

em 18/02/2016, vê-se que o candidato com melhor classificação no concurso de ingresso 

escolheu ocupar o 12.o Ofício do Registro de Imóveis da Comarca da Capital, que no segundo 

semestre de 2016 tinha obtido uma receita bruta de R$ 5.779.063,38. Por outro lado, o candidato 

com a última escolha, considerando as serventias originalmente escolhidas que ainda estão 

ocupadas com profissionais admitidos neste concurso133, optou pelo Registro Civil de Pessoas 

Naturais do 18.o Distrito da Comarca de Campos dos Goytacazes, que no segundo semestre de 

2016 experimentara R$ 289.540,78 de receita bruta.134 

Assim, embora exista a possibilidade de notários e registradores, por meio dos 

concursos de remoção, ocuparem serventias mais rentáveis, os números acima mostram que 

há profissionais que, desde o ingresso na atividade, já assumem cartórios com rentabilidade 

elevada. Por outro lado, não há uma espécie de plano de carreira para notários e registradores 

que lhes garanta uma progressão previsível ao longo do tempo de serviço. Tampouco se tem 

notícia de qualquer análise que demonstre alguma relação, ainda que média, entre os custos 

 

133 O candidato que optou pelo Registro Civil de Pessoas Naturais do 18.o Distrito da Comarca de Campos dos 
Goytacazes alcançou a posição 94 em concurso no qual havia 99 vagas disponíveis. Os candidatos que se 
posicionaram abaixo dele ou não compareceram à sessão pública de escolha dos serviços extrajudiciais, ou 
renunciaram na escolha remanescente do critério de remoção, ou optaram por serventia que atualmente se 
encontra vaga. Dados disponíveis em: <http://cgj.tjrj.jus.br/documents/10136/2563469/14-08-2015-aviso-tj-
60-2015-resultado-final-concurso.pdf> e <http://cgj.tjrj.jus.br/documents/10136/2563469/04-09-2015-ata-
serv-realizada-02-setembro.pdf>. Acesso em: 02 dez. 2018. 

134 Dados sobre o faturamento das serventias extrajudiciais estão disponíveis em: <http://www.cnj.jus.br/ 
corregedoria/justica_aberta>. Acesso em: 18 maio 2019. 
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incorridos por um notário ou registrador no início da carreira e os valores obtidos ao final para 

justificar que tais ganhos extraordinários tenham caráter retributivo. 

Desse modo, ao menos no Brasil, é contestável o argumento de que a imposição de 

preços fixos para os emolumentos cartorários cumpre um papel de equilibrar a remuneração 

por quase-rendas de notários e registradores. 

A formação de preços, de fato, é essencial para a regulação de diversas atividades, 

pois concentra as questões sobre o excedente e sua distribuição.135 Considerando o objetivo 

estabelecido na Lei Federal n.o 10.169/2000 de garantir que os valores dos emolumentos se 

aproximem!mais! do! �efetivo! custo�! e! da! �adequada! e! suficiente! remuneração dos serviços 

prestados�,!e!restando!verificado!que!a!imposição!de!preços!fixos!pode!gerar!situações!em!que!

determinados cartórios tenham ganhos que excedam em muito o custo de suas atividades, em 

detrimento do custo para a população, convém analisar modelos alternativos para a precificação 

dos serviços notariais e de registro. 

Afinal, o princípio da eficiência, que se encontra positivado no artigo 37 da CF, impõe 

que a Administração Pública tome decisões com vistas a obter o maior benefício ao menor 

custo possível.136 Tal princípio, vinculante a todos os Poderes da União, Estados e Municípios, 

naturalmente é aplicável ao Judiciário enquanto regulador das atividades notariais e de registro. 

Dessa forma, incumbe ao CNJ e às corregedorias dos Tribunais de Justiça, assim como 

também ao Legislativo quando da edição das leis sobre emolumentos, garantir que os serviços 

cartorários extrajudiciais gerem o maior benefício com o menor custo possível para a sociedade. 

3.3.1 A discrepância entre emolumentos cobrados pelos mesmos serviços em diferentes 

Estados da Federação 

Um indício de que existe espaço para ajustes no sistema de precificação das atividades 

notariais e de registro é o fato de haver sensível diferença entre os valores que são cobrados 

pelos mesmos serviços em diferentes estados da federação. Afinal, se os emolumentos, fixados 

por!leis!estaduais,!devem!�corresponder!ao efetivo custo e à adequada e suficiente remuneração 

 

135 ARAÚJO, João Lizardo R. H. de. Modelos de formação de preços na regulação de monopólios. Econômica, 
Rio de Janeiro, v.3, n.1, p.35-66, 2001. 

136 Segundo Diogo!de!Figueiredo!Moreira!Neto,!o!objeto!do!ato!administrativo!é! ineficiente!�quando!ocorrer!
grave comprometimento do interesse público! pela! desproporcionalidade! entre! custos! e! benefícios�.!
(MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Moralidade administrativa: do conceito à efetivação. Revista de 
Direito Administrativo, v.190, p.14, out. 1992) 



 54 

dos serviços prestados�137, não parece haver uma razão que justifique o fato de que os mesmos 

serviços cartorários são sensivelmente mais caros ou mais baratos em alguns estados em 

comparação a outros.  

Com efeito, uma análise sobre as tabelas de emolumentos divulgadas pelos Tribunais 

de Justiça dos Estados revela dados interessantes. Nota-se, por exemplo, que no Mato Grosso 

do Sul, a lavratura de uma escritura com qualquer valor declarado que exceda R$ 300.000,00 

custará R$ 7.847,00. Já no Mato Grosso, o valor máximo para a lavratura de escrituras é de 

R$ 2.400,90, enquanto na Paraíba o valor máximo é de R$ 12.383,25.138 

Outro ponto que chama atenção é a comparação entre o valor dos emolumentos, no 

mesmo estado, para lavratura de escrituras e para registro de imóveis. Na Bahia, a lavratura de 

uma escritura pública com valor declarado de R$ 100.000,00 custa R$ 739,48, exatamente o 

mesmo que custa o registro referente a um imóvel de R$ 100.000,00. Em outros estados, contudo, 

o valor da escritura é mais caro do que o registro imobiliário. É o caso de Pernambuco, onde a 

lavratura de uma escritura com valor declarado de R$ 100.000,00 sai por 2.339,84, e o registro 

referente a um imóvel de R$ 100.000,00 custa R$ 1.252,04. Já no Piauí, o registro imobiliário é 

mais caro do que a lavratura da escritura. Também considerando o valor base de R$ 100.000,00, 

a escritura custa R$ 1.342,34, enquanto o registro tem o valor de R$ 2.612,17.139 A tabela 

abaixo ilustra as discrepâncias: 

 

Tabela 5. Discrepâncias entre valores de emolumentos pelos mesmos serviços em diferentes Estados 

UF 

Valor (R$) 

Escritura pública com valor de 
R$ 100.000,00 

Registro referente a imóvel 
com valor de R$ 100.000,00 

BA 739,48 739,48 
PE 2.339,84 1.252,04 
PI 1.342,34 2.612,17 

Fonte: Tribunais de Justiça dos Estados da Bahia, Pernambuco e Piauí 
 

 

137 Lei n.o 10.169, de 29 de dezembro de 2000, art. 1.o, p.u. 
138 Tabela de emolumentos de 2019 do Estado do Mato Grosso do Sul está disponível em: 

<https://www.tjms.jus.br/legislacao/visualizar.php?lei=21119>. Acesso em: 06 out. 2019. Tabela de 
emolumentos de 2019 do Estado do Mato Grosso está disponível em: <https://www.tjmt.jus.br/ 
INTRANET.ARQ/downloads/Corregedoria/Custas%20do%20Judici%C3%A1rio/Custas_do_Foro_Extrajud
icial_001.pdf>. Acesso em: 06 out. 2019. Tabela de emolumentos de 2019 do Estado da Paraíba está 
disponível em: <https://corregedoria.tjpb.jus.br/wp-content/uploads/2019/01/Tabela-Emolumentos-2019.pdf>. 
Acesso em: 06 out. 2019. 

139 Tabela de emolumentos de 2019 do Estado da Bahia está disponível em: <http://www5.tjba.jus.br/portal/wp-
content/uploads/2019/03/Tabela-de-Custas-2019_07_03_Final_Imp_28032019.pdf>. Acesso em: 06 out. 
2019. Tabela de emolumentos de 2019 do Estado de Pernambuco está disponível em: 
<https://www.tjpe.jus.br/web/corregedoria/cartorios/tabela-de-custas-e-emolumentos>. Acesso em: 06 out. 
2019. Tabela de emolumentos de 2019 do Estado do Piauí está disponível em: <https://www.tjpi.jus.br/ 
cobjud/modules/cobjud/TabelasDeCobrancas.fpg>. Acesso em: 06 out. 2019. 
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Ainda, quem quiser lavrar uma escritura pública com valor declarado de R$ 100.000,00 

no Mato Grosso do Sul terá que arcar com R$ 2.892,00. Já no Rio Grande do Sul, a lavratura 

de uma escritura pública com o mesmo valor declarado custa R$ 706,10. A diferença, nesse 

caso, supera 400%.140 Já um reconhecimento de firma na Paraíba custa R$ 9,91, mais de três 

vezes mais caro do que o mesmo ato quando praticado no Rio Grande do Norte, estado no 

qual o reconhecimento de firma custa R$ 2,83.141 

3.4 Uma proposta de revisão do modelo de precificação dos serviços notariais e de registro 

Dado o acima exposto, e tendo em vista que o sistema de valores fixos para os 

emolumentos não é adequado a atingir a finalidade de equilibrar o sistema de remuneração de 

notários e registradores por quase-rendas, pode-se considerar, como um modelo alternativo de 

precificação para os serviços notariais e de registro, o sistema de teto de preços (�price cap�),!

comum na regulação tarifária de outros serviços públicos.  

A literatura sobre teto de preços indica que essa prática se destina a gerar eficiência, 

sobretudo em serviços públicos concedidos que constituem monopólios naturais, como é o 

caso dos setores de infraestrutura.142 A ideia básica consiste em impedir que o monopolista 

cobre um preço exorbitante pelos serviços � daí a imposição de um limite máximo (teto) � e, ao 

mesmo tempo, estimular que ele opere de forma eficiente.143 O sistema surgiu em contraposição à  

 

 

140 Tabela de emolumentos de 2019 do Estado do Mato Grosso do Sul está disponível em: 
<https://www.tjms.jus.br/legislacao/visualizar.php?lei=21119>. Acesso em: 06 out. 2019. Tabela de 
emolumentos de 2019 do Rio Grande do Sul está disponível em: <https://www.tjrs.jus.br/export/ 
servicos/emolumentos/Tabela_de_Emolumentos_2019.pdf>. Acesso em: 06 out. 2019. 

141 Tabela de emolumentos de 2019 do Estado da Paraíba está disponível em: <https://corregedoria.tjpb.jus.br/ 
wp-content/uploads/2019/01/Tabela-Emolumentos-2019.pdf>. Acesso em: 06 out. 2019. Tabela de 
emolumentos de 2019 do Estado do Rio Grande do Norte está disponível em: <http://www.tjrn.jus.br/ 
index.php/judicial/tabela-de-custas>. Acesso em: 06 out. 2019. 

142 Monopólios naturais ocorrem quando se consegue obter um custo de produção mais baixo somente com um 
único prestador suprindo todo o mercado. Ou seja, monopólios naturais são normalmente relacionados à 
existência de economias de escala, que acontecem quando um único agente consegue ofertar toda a 
quantidade demandada pelo mercado de forma mais barata do que vários agentes produzindo esta mesma 
quantidade de maneira separada. (PINHEIRO, Armando Castelar; SADDI, Jairo. Direito, economia e 
mercados. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. p.58-79). 

143 COWAN, Simon. Price-cap regulation. Swedish Economic Policy Review, v.9, n.2, p.167-188, jan. 2002. 
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chamada regulação por taxa de retorno, que consiste, em breves linhas, na fixação de uma taxa de 

rentabilidade para os investimentos incorridos pelo concessionário do serviço público.144  

O problema da regulação por taxa de retorno é a assimetria de informações entre 

reguladores e agentes regulados, pois os reguladores não têm exata noção dos custos dispendidos 

pelos regulados, que, por sua vez, são incentivados a supervalorizar ou inflar tais gastos para 

aumentar sua remuneração, já que ela incide justamente sobre o valor investido pelos próprios 

regulados. Mais ainda, num modelo de regulação por taxa de retorno, os prestadores do 

serviço são incentivados a não buscarem formas mais eficientes, como o desenvolvimento de 

inovações tecnológicas, para suas atividades, pois uma redução em seus custos geraria uma 

redução em sua base de remuneração. Assim é que, na década de 1980, surge a ideia de 

regulação por teto de preço, buscando incentivar prestadores de serviços em mercados 

caracterizados como monopólios naturais a agirem de forma mais eficiente mesmo sem que os 

reguladores tenham informações precisas sobre os custos envolvidos na atividade.145 

A implementação de um sistema de teto de preços, em tese, seria possível especialmente 

nas atividades notariais, pois é economicamente viável que notários compitam entre si na 

provisão dos serviços, o que hoje atualmente se encontra obstado por uma decisão política, 

qual seja, a vedação legal à redução dos emolumentos. Com relação aos tabelionatos de notas, 

as pessoas são livres para escolher qual cartório querem utilizar, por exemplo, para a 

autenticação de documentos ou lavratura de atas notariais, mas as taxas são fixadas por lei em 

cada Estado. 

Os serviços registrais, por sua vez, funcionam sob regime de monopólio legal, já que 

são criados limites territoriais que impedem o titular do imóvel de escolher o cartório no qual 

registrá-lo, e somente nesse local se podem obter informações relativas à propriedade 

imobiliária.146 Tal barreira, contudo, é artificialmente imposta pela lei e normativas. No registro 

de imóveis, como visto, quem quer obter uma certidão de ônus reais de um determinado imóvel 

deve se dirigir ao cartório da circunscrição específica. Esta limitação territorial à competição 

 

144 MOREIRA, Egon Bockmann; GUZELA, Rafaella Peçanha. Contratos administrativos de longo prazo, 
equilíbrio econômico-financeiro e taxa interna de retorno (TIR). In: MOREIRA, Egon Bockmann (Coord.). 
Contratos administrativos, equilíbrio econômico-financeiro e a taxa interna de retorno: a lógica das 
concessões e parcerias público-privadas. Belo Horizonte: Fórum, 2016. p.344. 

145 BIGLAISER, Gary; RIORDAN, Michael. Dynamics of price regulation. RAND Journal of Economics, 
v.31, n.4, p.744-767, Winter 2000. 

146 Lei n.o 8.935, de 18 de novembro de 1994, art. 12. Aos oficiais de registro de imóveis, de títulos e 
documentos e civis das pessoas jurídicas, civis das pessoas naturais e de interdições e tutelas compete a 
prática dos atos relacionados na legislação pertinente aos registros públicos, de que são incumbidos, 
independentemente de prévia distribuição, mas sujeitos os oficiais de registro de imóveis e civis das pessoas 
naturais às normas que definirem as circunscrições geográficas. 
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nos serviços registrais, contudo, poderá vir a ser contornada pelo uso de tecnologias que já se 

encontram disponíveis, como se verá mais à frente.  

Por outro lado, um sistema de liberdade total de preços pode ocasionar distorções, 

dada a assimetria informacional e a necessidade de se garantir um acesso equitativo e não 

discriminatório ao serviço público, no contexto em que as serventias estão situadas em locais 

com diferentes níveis de renda e poder aquisitivo da população � e que se está diante de 

serviços públicos, que devem atender ao conceito de serviço adequado, no qual se encontra 

inserida a característica de modicidade tarifária. 

Assim, entende-se que a utilização de teto de preços, em substituição ao sistema de 

preços fixos, pode ser estudada para os serviços notariais e de registro. De fato, como mencionado, 

o sistema atual de preços fixos estimula os tabeliães e registradores a não repassarem ganhos de 

eficiência ao consumidor do serviço, apropriando-se diretamente de todo o benefício gerado 

por esta eficiência e aumentando seus rendimentos. Em um sistema de teto de preços, contudo, 

aqueles que forem mais eficientes poderão reduzir seus preços para conquistarem novos 

clientes, aumentando, com isso, sua produção e obtendo ganhos de escala. Assim, preserva-se 

o estímulo à eficiência, mas a redução de preços permite que a sociedade como um todo � e 

não apenas os notários e registradores � se apropriem de parcela do excedente gerado. 

Concorrência, naturalmente, envolve atrição entre os competidores. Em um ambiente 

de livre concorrência, aquele que consegue ofertar seus produtos ou serviços com melhor 

qualidade ou a menor preço pode, e mesmo deve, alijar o outro do mercado.147 Isso porque, nas 

disputas oriundas dos modelos concorrenciais, há vencedores e vencidos. Como a concorrência 

pressupõe um ataque (obviamente, por meios lícitos) de um competidor ao outro, seja pelo uso 

de estratégias mais eficientes ou pelo oferecimento de melhores serviços a menores preços, 

aqueles que restam vencidos acabam sendo obrigados a deixar o mercado.148 

Assim, o estímulo à concorrência, permitindo a redução de preços no setor de notariado 

e registros públicos pode resultar no encerramento das atividades de alguns cartórios que não  

 

147 BARBOSA, Denis Borges. Introdução à propriedade intelectual. 2.ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. 
p.272. Na mesma linha a doutrina! de! José! de! Oliveira! Ascensão:! �Na! Natureza! não! há! crueldade! nem!
compaixão. Na selva, toda a gazela termina os seus dias nos dentes do leão. Nenhuma morre de morte 
natural. Mas tudo acontece sem que o leão seja cruel, e sem que tenha também piedade. Os sentimentos são 
alheios à vida da selva. Na concorrência não há crueldade nem compaixão. Tudo se passa de modo muito 
semelhante ao da selva. Mata-se e morre-se com inocência. Em relação à vida da selva aperfeiçoou-se 
espantosamente o engenho, mas há uma idêntica neutralidade em relação a camadas superiores da vida do 
espírito. Os sentimentos humanos estão tão longe da vida dos negócios! como! estão! da! vida! da! selva�.!
(ASCENSÃO, José de Oliveira. Concorrência desleal. Coimbra: Almedina, 2002. p.422-423). 

148 RAGAZZO, Carlos Emmanuel Jopert. Notas introdutórias sobre o princípio da livre concorrência. 
SCIENTIA IURIS, Londrina, n.10, p.86, 2006.  
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consigam sobreviver neste ambiente. Isto não seria necessariamente ruim em um país que, 

como visto, tem 13.371 cartórios para 5.570 municípios e que já recebeu a pejorativa alcunha 

de Estado cartorial. Atualmente, a existência de serventias pouco rentáveis ou deficitárias já 

representa um problema, pelo que algumas corregedorias de Tribunais de Justiça cogitam 

extinguir certos cartórios.149  

Além disso, o artigo 44 da Lei dos Cartórios prevê, em caso de absoluta impossibilidade 

de se prover, por meio de concurso público, a titularidade de serviço notarial ou de registro, 

por desinteresse ou inexistência de candidatos, a possibilidade de extinção da serventia, com a 

anexação de suas atribuições ao serviço da mesma natureza mais próximo ou àquele localizado 

na sede do respectivo Município ou de Município contíguo. Trata-se de medida que pode ser 

adotada, a depender do caso concreto, em relação aos cartórios deficitários cuja exploração se 

torne desinteressante a particulares. 

Em todo caso, cabe ao Poder Judiciário, enquanto regulador das atividades notariais e 

de registro, tomar medidas necessárias para evitar que eventual redução no número de cartórios 

venha a prejudicar o atendimento aos cidadãos em determinadas localidades. Isso pode ser feito 

não apenas por meio da criação de incentivos para que serventias mais rentáveis absorvam as 

atividades dos cartórios que não sobreviverem à competição, mas também com o estímulo ao uso 

de meios digitais para a fruição dos serviços, dispensando-se a presença física dos indivíduos 

junto aos cartórios.  

Ainda, nos casos em que houver necessidade de atendimento presencial, o Judiciário 

pode garanti-lo por meio do uso do já existente espaço físico dos fóruns regionais. De fato, o 

Poder Judiciário possui estrutura capilarizada em todo território nacional, alcançando, inclusive, 

municípios em localidades de difícil acesso. Nesse contexto, vale destacar o Programa Justiça 

Integrada, que tem sua implantação recomendada pelo CNJ desde 2009 e busca promover, entre 

os! tribunais,! ações! com! vistas! à! integração! e! ao! �compartilhamento! de! estruturas,! recursos 

 

149 Em 13/08/2018, o CNJ instaurou o Pedido de Providências n.o 0006206-30.2018.2.00.0000, direcionado às 
corregedorias dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, buscando entender as medidas que 
estavam sendo tomadas para que os cartórios brasileiros se adequassem ao Provimento n.o 74 do CNJ, que 
�dispõe!sobre!padrões!mínimos!de!tecnologia!da!informação!para a segurança, integridade e disponibilidade 
de dados para a continuidade da atividade pelos serviços notariais e de registro do!Brasil�.!Em!resposta!ao!
Pedido de Providências, as corregedorias dos Tribunais de Justiça do Ceará, da Paraíba, do Acre, do Pará, da 
Amazônia e do Maranhão informaram que os cartórios destes Estados não teriam condições de implementar 
as medidas pretendidas pelo CNJ porque muitas serventias são deficitárias e não têm recursos para adquirir 
equipamentos de informáticas. Algumas corregedorias, inclusive, apontaram que estão estudando meios de 
extinguir estas serventias. 
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humanos e materiais, equipamentos e ferramentas tecnológicas para, em auxílio mútuo, otimizar 

as despesas e melhorar a prestação dos serviços!judiciais�.150 

Desse modo, considerando que cabe ao Poder Judiciário a regulação dos cartórios 

extrajudiciais, é possível que a própria estrutura física da Justiça seja utilizada para auxiliar a 

prestação de serviços notariais e de registro em um cenário de redução no número de cartórios 

no país. Tal medida pode ser importante, sobretudo, em municípios e localidades de difícil 

acesso, como, por exemplo, no caso de populações ribeirinhas e outras comunidades nos mais 

diversos rincões do país. 

3.5 Questionando as circunscrições geográficas nos serviços registrais 

A Lei dos Cartórios foi promulgada em 1994. De lá para cá, houve sensíveis avanços 

tecnológicos, que podem e devem ser implementados nas atividades notariais e de registro, 

para que elas sejam prestadas de modo mais eficiente e a um menor custo para a população. 

Essas mudanças permitem questionar, por exemplo, se a divisão territorial, que limita as áreas 

de atuação dos registradores em circunscrições geográficas permanece útil à sociedade. Hoje, 

quem pretende obter a certidão de ônus reais de um imóvel deve se dirigir ao cartório de 

registro de imóveis específico referente à localização do imóvel. O registrador possui, assim, 

o monopólio legal sobre a emissão de certidões referentes aos imóveis situados na região de 

sua circunscrição.151 

 

150 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). Recomendação n.o 28, de 16 de dezembro de 2009. 
Recomenda a implantação do Projeto Justiça Integrada nos Órgãos do Poder Judiciário. Disponível em: 
<https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/874>. Acesso em: 08 dez. 2019. 

151 Para que se tenha um exemplo de como se dá a delimitação das circunscrições geográficas, veja-se a área do 
1.o Ofício do Registro de Imóveis do Rio de Janeiro de acordo com o Código de Organização e Divisão 
Judiciárias do Estado do Rio!de!Janeiro:!�Partindo!do!alto!do!morro!do!Telegrafo,!do!lugar!em!que!se!acha!o!
marco dos terrenos da Quinta da Boa Vista, a divisa segue, em direção à parte mais elevada da garganta por 
onde passa a rua de São Luiz Gonzaga (até ai exclusive), continuando por esta (daí por diante inclusive) até 
o largo Benfica (inclusive); Deste ponto, pela avenida Dom Helder Câmara, compreendendo ambos os lados 
das mesma, até a estrada velha da Pavuna, daí pelo meio da avenida, compreendendo assim somente o lado 
de numeração impar até a ponte sobre o rio Faria; dai, pelas ruas Piauí e Dr. Padilha (ambas inclusive) até o 
fim e, atravessando o leito da Estrada de Ferro Central de Brasil, pela Amaro Cavalcanti até a rua Adolfo 
Bergamini (este trecho inclusive); por esta (inclusive) até a rua Dr. Dias da Cruz, por esta (até aí exclusive) 
até a rua Camarista Méier, e por esta (inclusive) até o fim; dai, segue a divisa, em reta até a serra em um 
ponto fronteiro a avenida Menezes Cortes; Deste, pela vertente da serra e garganta do Mateus (450 metros) 
até o cume do morro do Elefante (723,1 metros) junto as nascentes do rio Joana; Deste cume, passando pela 
serra da Cachoeirinha e atravessando a avenida Menezes Cortes e a parte mais elevada da garganta por onde 
passa a rua Barão de Bom Retiro (até aí inclusive), nos fundos do antigo Jardim Zoológico (exclusive) e daí 
pelo divisor de águas da serra do Engenho Novo, compreendendo assim somente todos os moradores que 
ficarem nas águas vertentes, para o lado do bairro do Engenho Novo, até o encontro da rua Jorge Rudge com 
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Essa limitação geográfica podia fazer sentido até recentemente, quando não havia 

tecnologias digitais, notadamente a internet, que relativiza a relevância da presença física (ou 

geográfica) de uma série de serviços.152 Como visto na seção 1, acima, a própria existência 

dos serviços registrais se justifica como forma de reduzir assimetrias de informação e custos 

de transação. Numa época em que não havia tecnologias digitais, de fato, parecia razoável a 

delimitação dos cartórios de registros em circunscrições geográficas para que aquele que 

quisesse obter as informações sobre determinado registro pudesse ter certeza de onde deveria 

buscá-la. A existência das circunscrições, portanto, conferia segurança e confiabilidade às relações 

civis e comerciais, ao permitir que as partes envolvidas soubessem precisamente qual serventia 

deviam procurar para ter acesso às informações necessárias à concretização de negócios. 

Nos dias de hoje, contudo, verifica-se que o avanço tecnológico pode ter tornado 

desnecessária a limitação territorial. A tecnologia atualmente disponível possibilita, afinal, 

que pessoas de qualquer lugar, por meio de computadores ou dispositivos móveis, consultem 

documentos públicos de forma simples e rápida, como ocorre, por exemplo, com os processos 

judiciais eletrônicos.153 Mais ainda, é possível a existência de um sistema unificado, que 

concentre todas as informações sobre os registros de diferentes cartórios, garantindo confiança e 

impedindo, por exemplo, que o mesmo imóvel ou a mesma pessoa natural tenham mais de um 

registro, em cartórios diferentes. 

O advento e massificação da internet e dos dispositivos que viabilizam a comunicação e 

acesso a informações por meios digitais, portanto, parecem ter tornado obsoleta a concentração de 

informações em serventias específicas para que os indivíduos possam, com confiança, 

conhecer as situações registrais. Veja-se, aliás, que a limitação geográfica não é da natureza 

do ativo imobiliário, assim como as pessoas naturais não são compelidas a terem suas firmas 

cadastradas � para efeitos de segurança dos negócios praticados � nos cartórios em que seus 

nascimentos foram registrados. 

 

a rua Oito de Dezembro; por esta (até ai inclusive) até a rua São Francisco Xavier, e por esta até a ponte 
denominada Maracanã (este trecho inclusive) junto do boulevard 28 de Setembro (exclusive); desta ponte, 
pelo meio do rio Joanna até a curva fronteira ao encontro da avenida Bartolomeu de Gusmão (exclusive) 
com a rua Visconde de Niterói (inclusive) e, atravessando o leito da Estrada de Ferro Central do Brasil, até a 
este encontro, seguindo, finalmente, pelo divisor de águas do morro do Telegrafo, até o marco limite dos 
terrenos!da!Quinta!da!Boa!Vista,!ponto!de!partida.� 

152 Sobre o uso da internet para reduzir assimetrias de informação, ver MORINISHI, Marcio Toyoki; 
GUERRINI, Fábio Müller. O uso de tecnologias de comércio eletrônico para a diminuição de assimetrias de 
informação em redes de empresas. In: SIMPÓSIO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO (SIMPEP), 11., 
2004, Bauru, SP. Anais... Bauru, SP, 08-10 nov. 2004. 

153 Sobre os pressupostos de autenticidade e validade que fundaram a informatização dos processos judiciais, 
ver: BARROS, Marco Antonio de. Arquitetura preambular do processo judicial eletrônico. Revista dos 
Tribunais, v.889, p.427-460, nov. 2009. 
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Sob a ótica do princípio da proporcionalidade, ainda que se entenda que as circunscrições 

geográficas são meio adequado para garantir que os cidadãos possam saber precisamente em 

qual serventia encontrarão as informações que procuram, elas não são o meio necessário, pois 

sua imposição não constitui a medida menos gravosa para garantir tal finalidade. De fato, 

considerando as tecnologias digitais atualmente disponíveis, o uso de sistemas eletrônicos pode 

proporcionar o mesmo nível de segurança na obtenção de informações sem criar tal restrição, 

a qual impede os indivíduos de escolherem o cartório em que desejem ser atendidos.  

Por fim, quanto à proporcionalidade em sentido estrito, tem-se que os benefícios 

trazidos pelas circunscrições geográficas devem ser sopesados com os ônus acarretados. No 

caso, além do já mencionado cerceamento no direito de escolha dos usuários dos serviços, as 

limitações territoriais afetam também a concorrência, na medida em que criam monopólios 

legais para as serventias registrais. Acabar com o regime de circunscrições geográficas e usar 

sistemas eletrônicos para conferir acesso às informações traria os mesmos benefícios sem 

gerar os mesmos ônus. 

3.6 A extinção das limitações territoriais no registro de imóveis em Portugal e as 

possibilidades para o Brasil 

Em Portugal, as limitações territoriais deixaram de ser aplicadas aos registros 

imobiliários desde janeiro de 2009. Tal medida veio por meio do Decreto-Lei n.o 116/2008, que 

introduziu modificações legislativas no intuito de simplificar e desburocratizar os procedimentos 

relacionados ao registro de imóveis.154 

A eliminação da exclusividade territorial em Portugal somente foi possível a partir 

do advento do registro eletrônico e a consequente informatização dos registros prediais, bem 

como da criação de uma base de dados central nacional com capacidade para suportar acessos 

descentralizados. Foi assim que, em Portugal, a tecnologia viabilizou a extinção das limitações 

 

154 Decreto-Lei n.o 116/2008, de 4 de julho de 2008. art. 18.o Aditamento ao Decreto-Lei n.o 519-F2/79, de 29 
de Dezembro 

 É aditado o artigo 6.o-A ao Decreto-Lei n.o 519-F2/79, de 29 de Dezembro, com a seguinte redacção: 
 �Artigo!6.o-A 
 1 - Os serviços de registo predial funcionam como repartições autónomas ou em regime de anexação. 
 2 - Os actos de registo predial podem ser efectuados e os respectivos meios de prova obtidos em qualquer 

serviço do registo predial, independentemente da sua localização geográfica. 
 3 - A competência para a prática dos actos previstos no número anterior pode ser atribuída a qualquer 

serviço de registos, através de despacho do presidente do Instituto dos Registos e do Notariado, I. P.�! 
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territoriais, e o registro imobiliário naquele país passou a funcionar como serviço único nacional, 

com diferentes pontos de atendimento.155 

Ainda que a extinção da limitação territorial nos registros imobiliários em Portugal 

tenha trazido benefícios aos usuários dos serviços por evitar deslocamentos e possibilitar a 

escolha do melhor cartório em termos de qualidade, atendimento e rapidez, certo é que tal 

modificação normativa não deixou de ser alvo de críticas. Nesse contexto, a professora 

portuguesa Monica Jardim afirma que permitir a livre escolha do registrador imobiliário pode 

resultar em prejuízo a valores como a independência e imparcialidade do agente. Segundo a 

autora, o fato de um indivíduo poder escolher o profissional que lhe prestará serviços registrais 

gera a possibilidade de a escolha recair sobre um registrador parcial ou menos exigente, o que 

prejudicaria a segurança jurídica do sistema. Traçando um paralelo com as ações judiciais, a 

professora Monica Jardim equipara tal situação à prática conhecida como forum shopping, em 

que litigantes buscam direcionar a distribuição de seus casos para juízos que lhes sejam mais 

interessantes, em violação ao princípio do juiz natural.156 

Conquanto se respeite e entenda a crítica da professora Monica Jardim à reforma 

legislativa que resultou no fim das limitações territoriais para os registros imobiliários em 

Portugal, não se pode com ela concordar, pois partir do pressuposto de que registradores serão 

parciais e causarão prejuízo à segurança jurídica é normalizar a patologia; é trabalhar com a 

ideia de que, como regra, os agentes serão corrompidos ou, por algum motivo, agirão em 

contrariedade à lei, o que não se pode admitir. 

Ora, se um registrador se permite sofrer influência para, de alguma forma, beneficiar 

indevidamente o tomador de seus serviços, ele está agindo em descumprimento a seus deveres 

profissionais. Afinal, os oficiais de registro, tanto em Portugal como no Brasil, são agentes 

dotados de fé pública, que chancelam a ocorrência de atos jurídicos, dando-lhes publicidade, na 

forma da lei; sua atuação deve ser balizada pela lei, em obediência ao princípio da legalidade. 

Os registradores devem conferir se o objeto do registro está de acordo com as normas legais e 

impedir que atos que atentem contra a legalidade adentrem o sistema registral, situação na qual 

devem apontar os motivos da recusa e, se for o caso, o interessado suscitará dúvida na forma 

dos artigos 198 e seguintes da Lei n.o 6.015/1973.157 É dizer, ao registrador cabe praticar os 

 

155 TORRES, Marcelo Krug Fachin. Princípio da territorialidade: estudo sobre a sua relevância no registro 
(eletrônico) de imóveis. Revista de Direito Privado, v.69, set. 2016. 

156 JARDIM, Monica. A delimitação de jurisdição, territorial e na matéria: reflexos nos efeitos registais. 
Revista de Direito Imobiliário, v.72, p.287-309, jan./jun. 2012. 

157 PEDROSO, Regina; LAMANAUSKAS, Milton Fernando. Direito notarial e registral. Rio de Janeiro: 
Elsevier: Campus, 2013. p.8. 
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atos registrais na exata medida em que a lei determina, não devendo haver espaço para o 

favorecimento de quem quer que seja por meio de condutas parciais ou pouco exigentes. 

O oficial de registro, com efeito, deve atender às determinações legais e tem o dever de 

recusar a prática de atos contrários à lei.158 

A própria lei deve buscar, por outros meios que não a imposição de restrições 

geográficas, coibir a prática de malfeitos pelos registradores, inclusive estabelecendo, como faz, 

penalidades para o caso de infrações disciplinares. De fato, cumpre ao Judiciário fiscalizar  

as atividades registrais para garantir que elas sejam prestadas de modo adequado, sem 

favorecimentos indevidos. O que não se pode admitir é o cerceamento da possibilidade de os 

indivíduos escolherem quem lhes prestará serviços registrais simplesmente por acreditar-se 

que registradores podem receber influências indevidas. Tal cenário, com efeito, concretiza a 

penalização dos cidadãos com base em uma presumida má-fé dos registradores. 

Também não se concorda com a comparação feita com a prática de forum shopping, 

porque há sensíveis diferenças entre as atividades de um registrador de imóveis e as de um 

juiz de direito. Enquanto a atuação do juiz necessariamente está relacionada à resolução de 

conflitos, o registrador não é um profissional que tem por atribuição lidar com questões de 

natureza contenciosa. O juiz analisa as alegações do autor e do réu, e pode decidir motivadamente 

para um lado ou para o outro, de acordo com seu livre convencimento. O registrador de 

imóveis, por sua vez, pratica atos relacionados ao registro de propriedade e outros direitos reais 

imobiliários, inclusive a qualificação registral, que, como visto no item 2.1.3, acima, consiste 

na avaliação do título que lhe é submetido para fins de verificação quanto ao atendimento às 

normas e à possiblidade de seguir com seu registro. 

Por mais que qualificação registral envolva um juízo acerca da possibilidade ou não 

de levar o ato a registro, e que tal tomada de decisão recaia sobre o registrador, certo é que o 

espaço para o livre convencimento é muito reduzido em comparação com as atividades de um 

juiz no âmbito de uma causa contenciosa. Não parece acertado, portanto, comparar os efeitos 

da livre escolha de um registrador por uma das partes envolvidas numa transação imobiliária 

com a livre escolha de um magistrado por uma das partes de uma ação judicial. 

De fato, já existem no Brasil as bases para que sejam extintas, como em Portugal, as 

limitações territoriais nos registros imobiliários. A Lei n.o 11.977/2009 prevê em seu artigo 37 

que os serviços de registros públicos devem instituir sistema de registro eletrônico de acordo 

com prazos e condições previstas em regulamento. Assim, atendendo ao comando legal, o 

 

158 CENEVIVA, Walter. Lei dos registros públicos comentada. 8.ed. São Paulo: Saraiva, 1993. p.19. 
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CNJ editou o Provimento n.o 47/2015, que estabelece diretrizes gerais para o sistema de registro 

eletrônico de imóveis.159 

Segundo o CNJ, o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (�SREI�)! é! uma!

ferramenta!que!�tem!como objetivo facilitar o intercâmbio de informações entre os ofícios de 

registro de imóveis, o Poder Judiciário,! a! administração! pública! e! o! público! em! geral�.160 

Como se verifica em seu portal na internet161, o SREI oferece diversos serviços ao cidadão, 

incluindo visualização eletrônica de matrículas, pesquisa nas bases de dados de todos os 

Registros, expedição de certidões em formato eletrônico, além do protocolo de documentos.  

Como visto com a experiência de Portugal, foi justamente a criação de um sistema 

eletrônico, com a consolidação de uma base dados única, que permitiu àquele país eliminar as 

barreiras geográficas à contratação de serviços relacionados ao registro imobiliário. Como o 

Brasil já dispõe de um sistema eletrônico, parece razoável cogitar a adoção da mesma medida 

por aqui. Nesse sentido, inclusive, incumbe apontar que já foi apresentado projeto de lei na 

Câmara dos Deputados com essa finalidade, o qual atualmente se encontra arquivado.162 

Em 25 de abril de 2018, o deputado federal Edmar Arruda (PSD-PR) apresentou o 

Projeto de Lei n.o 10.120/2018! (�PL! 10.120/2018�),! que! busca! alterar! o! artigo! 12! da! Lei!

n.o 8.935/1994 e o artigo 169 da Lei n.o 6.015/1973!�para!permitir!a!liberdade de escolha do 

registro de imóveis por parte das pessoas jurídicas e naturais�.!A!redação!do!referido!projeto!

de lei prevê que pessoas físicas e jurídicas podem escolher livremente a serventia de registro 

de imóveis com vistas à realização dos atos registrais, desde que na mesma municipalidade. 

Ainda, determina que o CNJ discipline as normas para a implementação de serviço digital de 

busca pública e gratuita das informações contidas nos registros de imóveis de todo país. 

Em sua justificativa, o PL 10.120/2018! menciona! a! �revolução! tecnológica, que 

possibilita a digitalização e!divulgação!online!de!todo!e!qualquer!tipo!de!documento�!e!aponta!

que o acesso irrestrito e gratuito aos documentos a ser fornecido por sistema de buscas com 

normas disciplinadas pelo CNJ tornará mais ágil e eficiente a busca por dados nos serviços 

registrais do país. Por fim, o texto ainda ressalta que a introdução de competitividade permitirá 

 

159 O inteiro teor do Provimento n.o 47/2015 pode ser encontrado em: <https://atos.cnj.jus.br/files//provimento/ 
provimento_47_18062015_16032018111716.pdf>. Acesso em: 05 out. 2019. 

160 Ver: CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI). 
Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/sistemas-9/srei/>. Acesso em: 28 set. 2019. 

161 Ver: REGISTRADORES. Registro eletrônico de imóveis. Disponível em: <http://registradoresbr.org.br/>. 
Acesso em: 28 set. 2019. 

162 Ver: PL 10.120/2018, de 25 de abril de 2018. 
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que os usuários não! fiquem!mais! dependentes! de! um! único! registro! de! imóveis,! �que! em!

algumas vezes pode ser de péssima qualidade, em virtude de uma disposição legal abstrata�.163 

Após sua apresentação, o PL 10.120/2018 foi encaminhado à Comissão de Constituição 

e Justiça e de Cidadania em 14 de maio de 2018 e lá permaneceu sem nenhum andamento até 

31/01/2019, data em que foi arquivado nos termos do Artigo 105 do Regimento Interno da 

Câmara dos Deputados.164 

Embora a tramitação não tenha caminhando com celeridade, e o PL 10.120/2018 

atualmente esteja arquivado, é relevante notar a existência de uma proposição legislativa 

voltada a suavizar as limitações à competição impostas pelas circunscrições geográficas nos 

serviços registrais, permitindo que a escolha da serventia seja feita pelos usuários dos 

serviços, desde que na mesma municipalidade. De fato, a liberdade de escolha dos serviços de 

registro de imóveis, que já acontece em Portugal desde 2009, pode vir a se tornar realidade no 

Brasil em breve.  

A superação da necessidade da delimitação de circunscrições geográficas para os 

serviços de registro, ademais, além de permitir que as pessoas escolham livremente os cartórios 

que irão lhes prestar serviços de registro igualmente possibilita a criação de terreno para que 

se introduza, como proposto acima, concorrência por preços no setor registral, com o uso de 

sistema de teto de preços ao invés de emolumentos fixos. 

3.7 Questionando o modelo de concurso público nas atividades notariais e de registro 

Concursos públicos são, em regra, destinados a ocupação de cargos e empregos 

públicos, como se extrai da redação do artigo 37, II, da CF. Entende-se que esses concursos 

possuem dupla finalidade. Por um lado, garantem aos cidadãos o acesso a cargos públicos 

 

163 Inteiro teor do Projeto de Lei n.o 10.120, de 25 de abril de 2018. 
164 Regimento Interno da Câmara dos Deputados, artigo 105. Finda a legislatura, arquivar-se-ão todas as 

proposições que no seu decurso tenham sido submetidas à deliberação da Câmara e ainda se encontrem em 
tramitação, bem como as que abram crédito suplementar, com pareceres ou sem eles, salvo as: 

 I - com pareceres favoráveis de todas as Comissões; 
 II - já aprovadas em turno único, em primeiro ou segundo turno; 
 III - que tenham tramitado pelo Senado, ou dele originárias; 
 IV - de iniciativa popular; 
 V - de iniciativa de outro Poder ou do Procurador-Geral da República. 
 Parágrafo único. A proposição poderá ser desarquivada mediante requerimento do Autor, ou Autores, dentro 

dos primeiros cento e oitenta dias da primeira sessão legislativa ordinária da legislatura subsequente, 
retomando a tramitação desde o estágio em que se encontrava.  
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à luz do princípio da igualdade por oportunidades. Por outro, asseguram que apenas serão 

contratados aqueles que preencham as necessidades da Administração, o que é atestado 

mediante aprovação no processo seletivo.165 

Notários e registradores, contudo, não ocupam cargos ou empregos públicos. Ao 

contrário, exercem suas atividades em caráter privado, mas recebem delegação do Estado por 

meio da aprovação em concurso público de provas e títulos, conforme previsão constitucional. 

Ainda, de acordo com a redação da Lei n.o 8.935/1994, uma terça parte das vagas para 

notários e registradores é preenchida por meio de remoção, mediante concurso de títulos entre 

aqueles que já exerçam a atividade por mais de dois anos. 

Um dos princípios da microeconomia é aquele que preconiza que pessoas respondem 

a incentivos.166 É dizer, indivíduos modificam seu comportamento em função dos incentivos 

que lhes são apresentados. Isso ocorre porque os incentivos alteram os custos e benefícios que 

uma pessoa racional examina e considera em seu processo de tomada de decisão. Pode-se 

citar como exemplo a decisão de um determinado Município de reduzir a alíquota do imposto 

sobre serviços nos seus limites territoriais com o objetivo de atrair a instalação de empresas. 

Os empresários enxergarão na redução do custo tributário um incentivo para fixarem seus 

negócios naquele Município. Da mesma forma, se o Município aumentar a alíquota do imposto, 

com o objetivo de majorar sua arrecadação, esse fator pode incentivar empresários a buscarem 

outros locais para exercerem suas atividades.  

Se uma pessoa dirige à noite um carro sem equipamentos de proteção como luzes e 

faróis, cintos de segurança, air bag e freios ABS, pode-se esperar que essa pessoa tenha maiores 

chances de sofrer um acidente e se lesionar do que alguém que dirige um veículo provido de todos 

estes equipamentos? A resposta não é óbvia. Se, por um lado, os equipamentos de segurança 

diminuem as chances de acidente e lesão, por outro, sua ausência cria incentivos para que o 

motorista adote um nível de cuidado extraordinário, o que pode reduzir com maior efetividade 

a probabilidade de um acidente.167 Fato é que os incentivos modificam a forma das pessoas 

agirem e, portanto, devem ser considerados na elaboração das normas legais. 

Uma análise do sistema de concursos públicos nas atividades notariais e de registro 

sob a ótica dos incentivos pode trazer conclusões relevantes. Inicialmente, pode-se destacar 

 

165 ROCHA. Francisco Lobello de Oliveira. Regime jurídico dos concursos públicos. São Paulo: Dialética, 
2006. p.53. 

166 MANKIW, N. Gregory. Principles of economics. 5.ed. South-Western Cengage Learning; 2011. 
167 Para esse e outros exemplos de como os incentivos alteram o comportamento das pessoas em situações 

cotidianas, ver: LANDSBURG, Steven E. The armchair economist: economics and everyday life. New 
York: The Free Press, 1993. 
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que tais concursos possuem um atrativo que os diferencia da maioria dos outros certames. 

Enquanto os cargos ou empregos públicos em geral são sujeitos a tetos remuneratórios na 

forma do artigo 37, XI, da CF, tal característica não se aplica às atividades notariais e de registro, 

pois, mesmo sendo consideradas serviços públicos, elas são exercidas em caráter privado. 

Notários e registradores, afinal, ainda que ingressem em suas profissões por meio da aprovação 

em concurso público, não se encaixam no conceito de servidores ou funcionários públicos. 

Todavia, não são todas as serventias que possibilitam ganhos acima do teto 

constitucional a seus titulares. Os rendimentos, afinal, são amplamente variáveis. De fato, há 

cartórios que possuem faturamento elevado, mas existem também os que são deficitários. 

A tabela 5, no item 3.3.1, acima, demonstra a discrepância nos rendimentos obtidos pelas 

diversas serventias extrajudiciais. 

Em razão dessa discrepância no faturamento, a ocupação de algumas serventias 

simplesmente não é atrativa para os candidatos aprovados em concurso público. Vê-se, por 

exemplo, que o primeiro concurso geral realizado no Estado do Paraná resultou na delegação de 

99 serventias no ano de 2009, mas três anos depois 56 delas retornaram ao estado de vacância. 

Nesse concurso, dos 146 candidatos aprovados, apenas 99 exerceram o direito de escolha, 24 

renunciaram ao direito, e 32 não fizeram opção e/ou não compareceram à audiência pública 

para escolha dos serviços, o que resultou na sua desclassificação.168 

Percebe-se, portanto, que os incentivos, no atual modelo, direcionam os candidatos dos 

concursos públicos a buscarem a ocupação de serventias com maior rentabilidade. O candidato 

aprovado no concurso em posição que não lhe possibilite escolher uma serventia com boa 

rentabilidade, em alguns casos, nem chega a tomar posse de serventia alguma. E ainda que o 

notário ou registrador tome posse de uma serventia deficitária ou pouco rentável, ele não tem 

incentivos adequados para aperfeiçoar a prestação de seus serviços e, consequentemente, 

melhorar a situação econômica do cartório, inclusive porque existem obstáculos à competição. 

Há incentivos, por outro lado, para que o notário ou registrador busque sua recolocação em 

uma serventia mais rentável. Como o concurso de remoção envolve somente o exame de 

títulos, aqueles que ocupam serventias pouco rentáveis são incentivados a dedicarem tempo à 

busca de titulações acadêmicas ao invés de se ocuparem, efetivamente, da prestação de um 

bom serviço. 

 

168 BAGATIN, Kellen Medeiros; COSTA, Armando Dalla. Cartórios como empresas de serviço públicos 
ocupadas via concurso. Organização Sistêmica, v.2, n.1, p.91-94, jul./dez. 2012. 
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E uma vez alcançada a ocupação de uma serventia com elevada rentabilidade, o objetivo 

econômico do notário ou registrador, idealizado quando da decisão por prestar concurso 

público, é inteiramente atingido. Esse profissional, então, torna-se um incumbente, ocupante 

de um cargo vitalício, interessado em manter seus privilégios e sem incentivos para buscar o 

desenvolvimento de soluções inovadoras que melhorem a prestação dos serviços, sobretudo 

em um ambiente no qual não existe concorrência por preços. 

De fato, a decisão racional e consciente de uma pessoa por prestar um concurso 

público é precedida de um exame acerca das condições do cargo que será disputado, inclusive 

levando em conta expectativas de rendimentos com base em informações divulgadas pelo 

Poder Público. Assim, uma vez aprovado no concurso e usufruindo dos benefícios econômicos 

decorrentes dessa condição, o notário ou registrador não tem qualquer estímulo para inovar e 

oferecer vantagens aos usuários.169 

Além disso, os conhecimentos exigidos nas provas para ingresso nas atividades notariais 

e de registro são, em sua maioria, referentes a questões jurídicas. Não há, em regra, a exigência de 

que o candidato tenha conhecimentos relacionados a gestão ou administração de negócios, muito 

embora o futuro notário ou registrador deva exercer funções gerenciais que envolvem, por exemplo, 

contratação de funcionários, compras de bens e serviços e administração de fluxo de caixa.170 

Ademais, se, por um lado, os concursos permitem aferir que aqueles que desejam 

exercer as atividades notariais e de registro possuem os conhecimentos minimamente necessários 

ao seu bom desempenho, por outro, a limitação de vagas representa barreira à liberdade de 

iniciativa, pois impede que cidadãos ingressem livremente em tais atividades. Como já 

mencionado, restrições à liberdade de iniciativa no âmbito da prestação de serviços públicos 

podem acontecer, mas devem ser justificadas pelo atendimento de outros princípios fundamentais 

e precedidas de exame de proporcionalidade. 

 

169 Sobre a ausência de incentivos para incumbentes desenvolverem situações disruptivas, ver MOREIRA, Egon 
Bockmann. Situações disruptivas, negócios jurídico-administrativos e equilíbrio econômico-financeiro. In: 
FREITAS, Rafael Véras de; RIBEIRO, Leonardo Coelho; FEIGELSON, Bruno (Coord.). Regulação e 
novas tecnologias. Belo Horizonte: Fórum, 2017. p.227-228. 

170 Veja-se, como exemplo, as matérias exigidas no Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de 
Delegação de Serviços Notariais e Registrais do estado do Rio Grande do Sul, conforme publicado no Diário 
de Justiça Eletrônico do Estado do Rio Grande do Sul, edição n.o 6.422, disponibilização: quinta-feira, 17 de 
janeiro de 2019: Registros Públicos, Direito Notarial e Protesto de Títulos � 28 questões; Direito Civil � 18 
questões; Direito Empresarial/Comercial � 18 questões; Direito Administrativo � 7 questões; Direito 
Constitucional � 7 questões; Direito Processual Civil � 7 questões; Direito Tributário � 7 questões; Direito 
Penal e Processual Penal � 5 questões; Conhecimentos Gerais � 3 questões. (Disponível em: 
<https://dhg1h5j42swfq.cloudfront.net/2019/01/21094934/Edital-TJRS-Not%C3%A1rios-e-
Registradores.pdf>. Acesso em: 13 out. 2019). 
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3.8 Possível revisão no modelo de ingresso nas atividades notariais e de registro 

O atual modelo de concursos públicos para ingresso nos serviços notariais e de registro 

pode ser questionado. Como visto, ele representa barreira de entrada na atividade, limita o 

número de prestadores dos serviços e não garante que serventias com baixo rendimento sejam 

preenchidas por profissionais concursados, sendo certo que muitas se mantêm vagas e, nessa 

condição, permanecem ocupadas por interinos.171  

Pode-se, assim, pensar em um formato alternativo, que prestigie as liberdades de 

iniciativa e concorrência sem deixar de lado preocupações com a qualidade do atendimento ao 

público. É possível cogitar um modelo de ingresso nas atividades notariais e de registro que 

mantenha, como requisito admissional, a aferição de conhecimentos mínimos por parte daqueles 

que desejam ser notários ou registradores, mas que cause um impacto menor na liberdade de 

iniciativa. Para tanto, parece apropriado o formato de exames de admissão sem o estabelecimento 

de uma quantidade máxima de aprovados, à semelhança do que é feito pela Ordem dos 

Advogados do Brasil para ingresso na advocacia. 

Em um modelo de exames sem limite máximo de aprovados, o Judiciário, enquanto 

órgão regulador, pode, por meio do CNJ, impor os requisitos para ingresso e manutenção dos 

profissionais nas atividades, fiscalizando seu cumprimento a fim de garantir o padrão de 

qualidade no atendimento à população. Desse modo, mantém-se a necessidade de observância 

de critérios técnicos para exercício das profissões de notários e registradores ao mesmo tempo 

que se fomenta a concorrência, criando mais oportunidades de trabalho. Nesse modelo, o CNJ 

pode exigir daqueles que pretendam ingressar nas atividades o preenchimento de requisitos 

que demonstrem aptidão para garantir o bom atendimento ao público, além de acompanhar a 

execução das atividades para verificar se a prestação dos serviços está ocorrendo a contento. 

A migração para um formato nos moldes acima delineados, por mais que represente 

uma menor interferência na liberdade de iniciativa, todavia, não garante que o interesse dos 

indivíduos por ingressarem nas atividades notariais e de registro não recaia apenas sobre 

regiões em que há maior expectativa de rentabilidade, fenômeno ao qual se dá o nome de 

 

171 De acordo com o sistema Justiça Aberta, do CNJ, há, pelo menos, 4.657 serventias vagas atualmente, o que 
representa mais de um terço da quantidade total de cartórios no país. (Disponível em: 
<http://www.cnj.jus.br/corregedoria/justica_aberta/>. Acesso em: 16 nov. 2019). 
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cream skimming.172 De fato, como visto, esse já é um problema nos dias de hoje, e muitas 

serventias se encontram vagas por não serem economicamente atrativas. 

Nesse contexto, além de promover a extinção de serventias e a anexação de suas 

atribuições a serviços da mesma natureza na forma do artigo 44 da Lei dos Cartórios, o Poder 

Judiciário pode, por meio da regulação, adotar medidas que relativizem a necessidade da 

presença física de notários e registradores para o atendimento ao público. Isso pode ser feito 

por meio do estímulo ao uso de tecnologias já disponíveis e utilizadas em outros setores. 

Atualmente, diversas operações financeiras e serviços bancários, tais como abertura 

de contas, pagamento de boletos, realização de transferências de valores e investimentos, não 

demandam a presença dos indivíduos em estabelecimentos físicos. Tais funcionalidades são 

disponibilizadas aos usuários por meio de computadores ou aplicativos em telefones celulares 

com o uso de internet, ao que se dá o nome de online banking.173 

Da mesma forma, no que se refere às atividades notariais e de registro, a internet 

também pode relativizar ou tornar desnecessária, em alguns casos, a interação presencial entre 

tomadores e prestadores dos serviços. Nos Estados Unidos, empresas como a Notarize, Inc.174 e 

a NotaryCam, Inc.175 viabilizam, por meio de câmeras em computadores ou telefones celulares 

(�webcams�),! as! interações! de! notários! com! seus! clientes, além de utilizarem assinaturas 

digitais em substituição às assinaturas por escrito em documentos de papel.  

Embora o país norte-americano adote o modelo de notariado anglo-saxão, não há 

impedimentos para que as mesmas tecnologias sejam empregadas no regime brasileiro. Na 

Europa, a Letônia, onde vigora o sistema de notariado latino, foi o primeiro país a oferecer 

serviços notariais de forma remota com o uso de internet, por meio do portal.176 

O CNJ, no exercício da função reguladora, pode incentivar o desenvolvimento e a 

implementação de soluções tecnológicas que envolvam o uso da internet para permitir que 

serviços notariais e registrais sejam prestados remotamente como nos exemplos acima 

 

172 A expressão cream skimming é usada para designar fornecedores de produtos ou serviços que concentram seus 
esforços em atenderem grupos de consumidores com alta demanda em detrimento de grupos com baixa demanda. 
Ver: LAFFONT, Jean-Jacques; TIROLE, Jean. Optimal bypass and cream skimming. American Economic 
Review, v.80, n.5, p.1042-1061, 1990. Disponível em: <http://search.ebscohost.com.sbproxy.fgv.br/ 
login.aspx?direct=true&db=edsjsr&AN=edsjsr.2006760&lang=pt-br&site=eds-live>. Acesso em: 02 nov. 2019. 

173 DANIEL, Elizabeth. Provision of electronic banking in the UK and the Republic of Ireland. International 
Journal of Bank Marketing, v.17, n.2, p.72-82, 1999. 

174 Disponível em: <https://notarize.com>. Acesso em: 09 nov. 2019. 
175 Disponível em: <https://notarycam.com>. Acesso em: 09 nov. 2019. 
176 Disponível em: <https://www.latvijasnotars.lv/>. Acesso em: 09 nov. 2019. Sobre a prestação de serviços 

notariais pela internet na Letônia, ver também: LATVIJ!S NOT!R. Dokumentu apliecin��ana ar 

apostille: tagad pie zv�rin�tiem not�riem vis� Latvij�. Disponível em: <http://www.notaries-of-
europe.eu/index.php?pageID=16347>. Acesso em: 09 nov. 2019. 
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mencionados dos Estados Unidos e da Letônia. As assinaturas eletrônicas e certificados 

digitais, vale notar, têm autenticidade, integridade e validade jurídica garantidas no país pela 

Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), instituída pela Medida Provisória 

n.o 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. 

Tal incentivo pode se dar por meio de fomento público, que, segundo José Vicente 

Santos de Mendonça, é �o auxílio ao desenvolvimento e ao exercício de uma atividade privada, 

tida como de interesse público, com meios públicos�.177 O fomento, assim, pode ser entendido 

como uma técnica de intervenção regulatória por meio da qual o agente regulador influi no 

mercado buscando incentivar o desenvolvimento de determinados setores ou regiões de acordo 

com um planejamento previamente definido. 

O CNJ pode, dessa forma, fomentar o desenvolvimento de soluções tecnológicas, nos 

moldes acima delineados, que atendam à necessidade brasileira. O fomento, nesse caso, pode se 

dar por meios econômicos, com remuneração àqueles que consigam desenvolver as soluções 

no formato previamente idealizado pelo órgão regulador, além de meios honoríficos, com a 

atribuição de reconhecimento público aos desenvolvedores.178 Uma possibilidade, nesse contexto, 

é a realização de concursos abertos ao público visando o desenvolvimento de tecnologias 

digitais aplicadas às atividades notariais e de registro, com premiações e distribuição de 

honrarias, como medalhas, aos vencedores. Mais do que isso, o CNJ pode incentivar, por 

meio da edição de diretrizes ao setor, a adoção de ferramentas tecnológicas que propiciem a 

prestação remota dos serviços. 

Acredita-se, assim, que a substituição do atual modelo de concursos públicos para 

ingresso nas atividades por um formato de exames sem limites máximos de aprovados pode ser 

associada às medidas de incentivo ao uso de tecnologias digitais que viabilizem a prestação 

remota dos serviços, permitindo seu alcance em regiões em que, atualmente, localizam-se 

serventias pouco rentáveis ou deficitárias.  

 

 

177 MENDONÇA, José Vicente dos Santos de. Direito constitucional econômico. 2.ed. Belo Horizonte: 
Fórum, 2018. p.352. 

178 Sobre as diferentes formas de se conceder vantagens por meio do fomento público, ver: MELLO, Célia 
Cunha. O fomento da administração pública. Belo Horizonte: Del Rey, 2003. p.90-131. 



 72 

4 ANÁLISE DA INTRODUÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS NAS ATIVIDADES 

NOTARIAIS E DE REGISTRO 

Como visto, a revisão de normas e o estímulo ao uso de tecnologias já amplamente 

adotadas em outros setores pode permitir que as atividades notariais e de registro sejam prestadas 

com maior eficiência no Brasil. Nesse sentido, propôs-se na seção anterior uma reflexão sobre 

(i) a substituição do modelo de valores fixos para os emolumentos por um regime de teto de 

preços, com maior concorrência, no qual notários e registradores possam oferecer descontos 

aos usuários; (ii) a extinção do sistema de circunscrições geográficas nos serviços registrais, 

criando-se bases nacionais consolidadas para acesso a diferentes espécies de registros, por 

diferentes registradores, em formato eletrônico; e (iii) a substituição do modelo de concursos 

públicos para ingresso nas atividades notariais e de registro por um regime de ingresso 

mediante aprovação em exame técnico, mas sem limite máximo de admissões, em que o CNJ 

funcione como o responsável por estabelecer e supervisionar o cumprimento de requisitos 

para entrada e manutenção na atividade, prestigiando, dessa forma, a liberdade de iniciativa. 

Como consequência da competição por preços, do fim das circunscrições e dos 

concursos públicos espera-se que ocorra uma redução no número de serventias hoje existentes no 

Brasil. Nesse contexto, como também proposto, os cartórios menos rentáveis que não conseguirem 

sobreviver em um ambiente de maior competição podem ter suas atividades encampadas por 

outros com maior rentabilidade, inclusive com auxílio do Poder Judiciário e de sua estrutura 

física capilarizada nos Municípios do interior do país, de modo a garantir o atendimento a 

pessoas que residam em regiões mais afastadas dos centros urbanos.  

Da mesma forma, o estímulo ao uso da internet nas atividades notariais e de registro 

pode ajudar a reduzir a necessidade de presença física de notários e registradores para a 

prestação de seus serviços. A implementação de bases eletrônicas e unificadas de registros 

públicos acessíveis em computadores ou telefones celulares, por exemplo, não envolve tecnologia 

mais complexa que a empregada pelo Poder Judiciário nos processos judiciais eletrônicos ou 

por instituições financeiras na comercialização de valores mobiliários. Todavia, a utilização 

de ferramentas tecnológicas mais modernas e inovadoras pode viabilizar reformas ainda mais 

profundas na disciplina dos serviços notariais e de registro, buscando que eles sejam prestados 

com maior eficiência. 

Na sequência desta seção, serão apresentadas considerações sobre os desafios trazidos ao 

Direito pelo advento de tecnologias inovadoras, bem como sobre o papel que se espera do 
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Estado, em nosso sistema constitucional, quando do surgimento de inovações disruptivas, 

aqui entendidas como aquelas que �darão origem a novos mercados e modelos de negócio, 

apresentando soluções mais eficientes do que as existentes até o momento�.179,180  

Nessa linha, será examinada a tecnologia blockchain e os benefícios que ela pode trazer 

aos cartórios extrajudiciais para então, apresentar-se uma proposta de modelo regulatório com 

base no uso de redes de blockchain como infraestrutura de rede compartilhada entre prestadores 

de serviços notariais e de registro. 

4.1 Os desafios envolvidos na regulação de novas tecnologias 

4.1.1 Dificuldades de antever riscos 

A rapidez e o dinamismo com que o avanço tecnológico ocorre atualmente tem trazido 

grandes desafios a administradores públicos em relação à necessidade, o momento e o grau de 

intervenção para disciplinar o uso destas inovações.181 Não é tarefa fácil, afinal, compreender, 

em uma primeira análise, os impactos de uma nova tecnologia sobre um setor econômico ou 

sobre a própria sociedade, sobretudo quando esses impactos somente podem ser observados 

após certo tempo desde a implementação da nova prática. 

 

179 CÂNDIDO, Ana Clara. Inovação disruptiva: reflexões sobre as suas características e implicações no 
mercado. IET Working Papers Series, WPS05/2011, p.6, 2011. Sobre inovações disruptivas, ver também: 
CHRISTENSEN, Clayton M., The innovator�s dilemma. Boston, MA: Harvard Business School Press, 1997. 

180 De acordo com o documento Hearing on Disruptive Innovation, da OCDE, inovações disruptivas são aquelas 
que alteram drasticamente os mercados, não sendo desenvolvimentos tecnológicos incrementais, regulares 
ou previsíveis. São avanços que trazem mudanças radicais, até então imprevisíveis. Inovações disruptivas 
tipicamente reduzem ou destroem as participações de mercado (�market share�) de outras empresas (e.g. o 
impacto dos iPhones ou smartphones dotados do sistema operacional Android em relação aos telefones celulares 
da Nokia) ou criam novos mercados (e.g. aparelhos de televisão). O aumento dos pixels das câmeras digitais 
não é disruptivo, mas a tecnologia de fotografias digitais sim. Além disso, inovações disruptivas não incluem 
apenas novos produtos ou processos de manufatura, mas também novos modelos de negócios. Soluções 
disruptivas de economia de compartilhamento como Uber e Airbnb inovam mais nos modelos de negócios 
do que na tecnologia ao possibilitarem o uso da internet e dos smartphones para a otimização do uso de bens 
individuais. (OCDE. Jeremy West. Hearing on disruptive innovation. 2015. Disponível em: 
<http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DAF/COMP(2015)3&docLangu
age=En>. Acesso em: 09 nov. 2019). 

181 BAPTISTA, Patricia; KELLER, Clara Iglesias. Por que, quando e como regular as novas tecnologias? Os 
desafios trazidos pelas inovações disruptivas. RDA � Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, 
v.273, p.127, set./dez. 2016. 
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Os automóveis dotados de motores a combustão trouxeram perceptíveis benefícios à 

locomoção das pessoas e certamente foram disruptivos em relação aos veículos movidos a 

tração animal. Contudo, de acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, os acidentes 

de trânsito vitimaram fatalmente 1,4 milhões de pessoas em 2016, tendo representado a 8.a 

maior causa de mortes no mundo naquele ano.182 Nos dias de hoje, após mais de um século da 

invenção dos veículos automotores, preocupações relacionadas à segurança no uso desses 

automóveis ainda representam desafios a reguladores e justificam medidas como imposição 

de limites de velocidade e uso de equipamentos obrigatórios, entre outras. 

As redes sociais, das quais se pode citar como maior exemplo o Facebook, foram 

disruptivas em relação às mídias tradicionais no que diz respeito às possibilidades para a 

propagação de conteúdo e informação. Por meio delas, indivíduos passaram a poder se expressar 

livremente contando com enorme alcance potencial, sendo possível, em alguns casos, que 

publicações de uma pessoa � sem qualquer checagem de veracidade ou revisão editorial � 

impactem um público maior do que o de grandes redes de comunicação. Atualmente, discute-

se como combater um efeito colateral dessa tecnologia consistente na propagação massiva de 

informações falsas (as chamadas fake news).183,184 

Assim é que o avanço da humanidade no campo da ciência e tecnologia, além de 

gerar como consequência a produção social de riqueza, igualmente acarreta a produção social 

de riscos.185 É nesse contexto que o Direito tem a difícil missão de, ao mesmo tempo, garantir 

que a sociedade possa usufruir dos benefícios proporcionados pelas inovações tecnológicas e 

minimizar possíveis impactos negativos que elas possam apresentar. 

 

182 Dados disponíveis em: WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). The top 10 causes of death. 
Disponível em: <http://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death>. Acesso 
em: 22 jun. 2018. 

183 Sobre a difusão das redes sociais e o impacto das fake news sobre as eleições presidenciais dos Estados 
Unidos da América de 2016, ver ALLCOT, Hunt; GENTZKOW, Matthew. Social media and fake news in 
the 2016 election. Journal of Economic Perspectives, v.31, n.2, p.211-36, 2017. 

184 Sobre a preocupação do Tribunal Superior Eleitoral com as fake news e a ideia de contar com a parceria de 
veículos de imprensa no combate a sua propagação nas eleições de 2018 no Brasil, ver: TRIBUNAL 
SUPERIOR ELEITORAL (TSE). TSE vai combater fake news com apoio da imprensa. Disponível em: 
<http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2018/Fevereiro/tse-vai-combater-fake-news-com-apoio-da-
imprensa>. Acesso em: 22 jul. 2018. 

185 BECK, Ulrich. Sociedade de risco: rumo a uma outra modernidade. Tradução Sebastião Nascimento. São 
Paulo: Editora 34, 2011. p.23-25. 
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4.1.2 Forças de resistência às novas tecnologias 

Certo é, também, que o surgimento de tecnologias disruptivas pode desagradar alguns 

grupos da sociedade. Em 4 de novembro de 1811, um grupo armado invadiu e atacou uma 

propriedade privada em Bulwell, no interior da Inglaterra, com o objetivo de destruir seis 

máquinas de tear. O ataque, perpetrado por trabalhadores que se opunham ao avanço tecnológico 

na Revolução Industrial, foi bem-sucedido, e as máquinas foram, de fato, destruídas. O movimento 

desses trabalhadores, que ficou conhecido como ludismo, embora tenha sido responsável pela 

destruição de 1.100 máquinas em três meses, não conseguiu impedir o progresso que se verificou 

nos anos subsequentes.186  

Hoje, o termo �ludismo� é empregado para se referir àqueles que se opõem às inovações 

tecnológicas. Exemplo atual de ludistas são os taxistas que, em várias cidades do mundo e em 

algumas do Brasil, se opuseram ao advento do aplicativo Uber, chegando, por vezes, a cometer 

atos de violência.187 Mas a resistência às novas tecnologias, quando praticada por grupos 

organizados e com poder de influência, pode resultar também no conhecido e indesejado 

fenômeno da captura regulatória, que ocorre quando reguladores se desviam do interesse 

público em benefício dos interesses econômicos de integrantes dos setores regulados.188  

A preocupação em evitar a ocorrência de captura por setores avessos às inovações 

tecnológicas deve ser, assim, uma preocupação no desenho de modelos regulatórios voltados 

à implementação de tecnologias disruptivas. 

 

186 Sobre o movimento ludista e os ataques a máquinas praticados na Inglaterra durante a Revolução Industrial, 
ver o prefácio de Peter A. French em MARCHANT, Gary; ALLENBY, Braden R.; HERKERT, Joseph R. 
(Eds.). The growing gap between emerging technologies and legal-ethical oversight: the pacing problem. 
Nova York: Springer, 2011. 

187 Matérias jornalísticas sobre atos de violência praticados por taxistas contrários ao aplicativo Uber podem ser 
encontradas em: VIDEOS BAND. Taxistas revoltados atacam motoristas de Uber em São Paulo. Uol, 29 
jan. 2016. Disponível em: <http://videos.band.uol.com.br/15752739/taxistas-revoltados-atacam-motoristas-
de-uber-em-sao-paulo.html>. Acesso em: 22 jul. 2018; VÍDEO mostra taxistas incitando violência contra 
Uber no Rio. G1, 04 jul. 2016. Disponível em:<http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2016/07/video-
mostra-taxistas-incitando-violencia-contra-uber-no-rio.html>. Acesso em: 22 jul. 2018; PROTESTOS contra 
o Uber acabam em violência na França. DW, 25 jun. 2015. Disponível em: <https://www.dw.com/pt-
br/protestos-contra-o-uber-acabam-em-violencia-na-franca/a-18541577>. Acesso em: 22 jul. 2018. 

188 Sobre captura regulatória, ver STIGLER, George J. The theory of economic regulation. Bell Journal of 
Economics and Management Science, v.2, n.1, p.3-21, Spring 1971. 
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4.1.3 O problema de andamento e o dilema de Collingridge  

Não são poucas, de fato, as dificuldades de legisladores e reguladores ao lidarem com 

o advento de tecnologias disruptivas. Já no ano de 1986, o Gabinete de Avaliação Tecnológica189, 

órgão ligado ao congresso norte-americano, concluía que �antes um processo lento e difícil, a 

mudança tecnológica está agora superando a estrutura legal que governa o sistema, e está 

criando pressões sobre o congresso para ajustar as leis de modo a acomoda-la�.190 De fato, a 

evolução tecnológica é rápida, e a atividade normativa costuma ser morosa. Trata-se do 

chamado pacing problem (�problema de andamento�), consistente no fato de que legisladores 

não costumam conseguir acompanhar o ritmo das inovações.191,192 

Mas não são apenas os membros do Poder Legislativo que têm dificuldade de editar 

normas sobre inovações tecnológicas. Essa dificuldade igualmente alcança agentes reguladores, 

que podem até ser capazes de atualizar suas normas para enfrentar questões geradas pelo 

avanço tecnológico, mas nem sempre conseguem promover tais atualizações da maneira 

adequada. Isso porque a edição de regulações pode também, de certa forma, consumir tempo 

demasiado, sobretudo em razão de aspectos procedimentais. Assim, a velocidade em que 

ocorrem as inovações pode gerar como consequência que novos produtos sejam lançados no 

mercado enquanto reguladores ainda estão criando regras sobre tecnologias anteriores, de 

modo que novas regulações podem se tornar obsoletas antes mesmo de entrarem em vigor.193  

 

189 O Office of Technology Assessment (OTA) foi um órgão de apoio do congresso estadunidense, que 
funcionou de 1972 a 1995. Documentos produzidos pelo OTA podem ser encontrados em: OFFICE OF 
TECHNOLOGY ASSESSMENT (OTA). Disponível em: <http://ota.fas.org/>. Acesso em: 18 mai. 2019.  

190 Tradução livre do trecho �Once a relatively slow and ponderous process, technological change is now 

outpacing the legal structure that governs the system, and is creating pressures on Congress to adjust the 

law to accommodate these changes�. (OFFICE OF TECHNOLOGY ASSESSMENT. Intellectual property 
rights in an age of electronics and information. Washington, DC, EUA, 1986. Disponível em: 
<http://ota.fas.org/reports/8610.pdf>. Acesso em 23 jul. 2018). 

191 Sobre o problema de andamento, ver MARCHANT, Gary; ALLENBY, Braden R.; HERKERT, Joseph R. 
(Eds.). The growing gap between emerging technologies and legal-ethical oversight: the pacing problem. 
Nova York: Springer, 2011. p.19-33. Ver também BAPTISTA, Patricia; KELLER, Clara Iglesias. Por que, 
quando e como regular as novas tecnologias? Os desafios trazidos pelas inovações disruptivas. RDA � 
Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v.273, p.139, set./dez. 2016. 

192 Um exemplo da inabilidade de legisladores acompanharem o andamento de evoluções tecnológicas está na 
questão da proteção de dados pessoais. Em que pese a difusão de modelos de negócio baseados na coleta e 
tratamento de dados na internet, somente em agosto de 2018 o Brasil aprovou uma legislação específica 
sobre a matéria. A Lei Federal n.o 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados) foi originada do Projeto de 
Lei n.o 4060/2012, apresentado em 13/06/2012, mais de 6 anos antes. Ver: SENADO FEDERAL. Projeto de 
Lei da Câmara n.o 53, de 2018. Dispõe sobre a proteção de dados pessoais e altera a Lei n.o 12.965, de 23 de 
abril de 2014. Disponível em: <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/133486>. 
Acesso em: 14 nov. 2018. 

193 FENWICK, Mark D.; KAAL, Wulf A.; VERMEULEN, Erick P. M. Regulation tomorrow: what happens when 
technology is faster than the law? American University Business Law Review, v.6, n.3, p.561-594, 2017. 



 77 

Nesse contexto, Lyria Bennet Moses aponta quatro possíveis consequências geradas pelo 

avanço tecnológico sobre as leis. São elas (i) a potencial necessidade de leis que proíbam, 

restrinjam ou mesmo encorajem uma nova tecnologia; (ii) o surgimento de incertezas acerca da 

aplicação das leis vigentes às inovações; (iii) a ocorrência de problemas de inclusão excessiva 

ou insuficiente das novas tecnologias em relação às leis vigentes; e (iv) a obsolescência das 

leis vigentes.194 

Ainda sobre o tema, há que se mencionar o chamado dilema de Collingridge195, que 

pode afetar reguladores quando do advento de inovações tecnológicas. A controvérsia se dá 

acerca do momento de intervenção. Ou reguladores podem intervir ainda nos estágios iniciais 

da implementação da nova tecnologia, correndo o risco de agirem de forma prematura, sem 

uma análise acurada sobre os benefícios e os riscos decorrentes da nova prática, ou podem 

esperar algum tempo de maturação da novidade, nesse caso estando arriscados a perderem o 

controle sobre os efeitos produzidos, o que interfere nas possibilidades de regulação. Como há 

dificuldades em definir o momento da intervenção, reguladores correm o risco de incorrer na 

chamada paralisia por análise (�paralysis by analysis�), quedando-se inertes e omissos diante 

da inovação.196 

Com efeito, conquanto diferentes vozes, como acima citado, reconheçam as dificuldades 

na regulação de tecnologias disruptivas, não há um consenso entre os estudiosos do tema 

sobre uma espécie de fórmula para a regulação de novas tecnologias, inclusive porque cada 

inovação, em cada área do saber humano, trará consigo seus desafios próprios para os operadores 

do Direito. Em geral, entende-se que reguladores devem adotar uma postura cautelosa diante 

do advento de inovações disruptivas. Nesse contexto, Patricia Baptista e Clara Iglesias Keller 

recomendam a construção de um desenho regulatório que permita a adaptação das normas e o 

aprendizado dos próprios reguladores enquanto se verificam os impactos da disrupção197, enquanto 

o professor norte-americano Nathan Cortez sugere que reguladores realizem experiências 

 

194 MOSES, Lyria Bennet. Recurring dilemmas: the law�s race to keep up with technological change. 
University of Illinois Journal of Law, Technology & Policy, p.239-285, 2007. 

195 Em 1980, o professor David Collingridge publicou a obra �The social control of technology�, que, até hoje, 
é considerada de altíssima relevância no estudo da regulação de novas tecnologias. Desta obra adveio o 
termo �dilema de Collingridge�. Sobre o tema, ver BAPTISTA, Patricia; KELLER, Clara Iglesias. Por que, 
quando e como regular as novas tecnologias? Os desafios trazidos pelas inovações disruptivas. RDA � 
Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v.273, p.144-149, set./dez. 2016; MOSES, Lyria 
Bennet. How to think about law, regulation and technology: problems with �technology� as a regulatory 
target. Law, Innovation and Technology, v.5, n.1, p.1-20, 2013; MARCHANT, Gary; ALLENBY, Braden 
R.; HERKERT, Joseph R. (Eds.). The growing gap between emerging technologies and legal-ethical 
oversight: the pacing problem. Nova York: Springer, 2011. p.77-94. 

196 CORTEZ, Nathan. Regulating disruptive innovation. Berkeley Technology Law Journal, n.29, p.201, 2014. 
197 BAPTISTA, Patricia; KELLER, Clara Iglesias. Op. cit., p.124. 
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envolvendo métodos de duração (�timing�) na criação das regras e sua aplicação (�enforcement�) 

para reduzir os riscos de ambos fatores ao se regular inovações tecnológicas.198 

4.2 O papel do Estado diante do advento de inovações tecnológicas disruptivas 

4.2.1 Celeridade e tecnicidade como justificativas por trás do atual modelo regulatório 

brasileiro 

O dever que se impõe ao Estado de considerar a revisão de normas quando do advento 

de tecnologias disruptivas advém das próprias razões que levaram à atual conformação do 

modelo regulatório brasileiro, baseado na atividade normativa de órgãos reguladores independentes 

dotados de autonomia em relação a atores políticos e providos de capacidade técnica. Com 

efeito, a existência do chamado Estado Regulador199 se justifica por ter se tornado necessária 

uma reconfiguração dos aparelhos do Estado de modo que passasse a ser possível prover 

respostas rápidas e eficazes às questões técnicas e complexas que surgem com cada vez mais 

frequência na sociedade.200 

Com o aumento da complexidade das relações sociais, atribuído, entre outros fatores, 

ao avanço tecnológico, percebeu-se que o legislador primário, por meio da lei formal, não 

teria condições de satisfatoriamente oferecer respostas às múltiplas questões que surgem em 

 

198 CORTEZ, Nathan. Regulating disruptive innovation. Berkeley Technology Law Journal, n.29, p.227, 2014. 
199 Sobre a conformação do modelo de Estado Regulador sustentado pela capacidade técnica dos reguladores, 

transcreve-se passagem de Giandomenico Majone: �A fé na força dos conhecimentos e experiência 
específicos como motor da melhoria social � a especificidade técnica que nem legisladores nem tribunais 
nem generalistas burocráticos presumivelmente possuem � sempre foi uma fonte importante de legitimidade 
para os reguladores, especialmente nos Estados Unidos�. (MAJONE, Giandomenico. Do estado positivo ao 
estado regulador. In: MATTOS , Paulo Todescan Lessa (Coord.). Regulação econômica e democracia: o 
debate europeu. 2.ed. São Paulo: RT, 2017. p.19). 

200 Sobre a reconfiguração dos aparelhos do Estado cita-se Jacques Chevallier: �Colocados dentro de um quadro 
de interdependência ampliada, pelo fato da globalização, os aparelhos do Estado veem a sua função, a sua 
lógica de atuação e a sua arquitetura redefinidas; renunciando a ditar a sua lei, eles entram doravante em 
universo complexo de interações, emblemático da pós-modernidade. Se é verdade que o poderio soberano do 
Estado se exprimia pelo canal jurídico, a reconfiguração dos aparelhos do Estado é inevitavelmente 
acompanhada de uma transformação em profundidade do direito�. (CHEVALLIER, Jacques. O estado pós-
moderno. Tradução Marçal Justen Filho. Belo Horizonte: Fórum, 2009. p.114). 
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decorrência do acelerado desenvolvimento da sociedade.201 E isso porque, na atual quadra da 

história, a atividade normativa precisa ser técnica e célere. 

De fato, a tecnicidade, que se encontra presente nos dias de hoje nos mais diferentes 

setores da vida social, impõe desafios à atividade normativa do Estado ao ponto de gerar 

como consequência em diversos países, em maior ou menor grau, o fenômeno da delegação 

normativa ou deslegalização, por meio do qual se transfere do Poder Legislativo para entidades 

descentralizadas do Poder Executivo a competência para edição de normas, sobretudo aquelas 

de caráter técnico.202 

Ainda, a verificada crise da lei formal também decorre da necessidade, não atendida 

usualmente pelo processo legislativo, de que a produção de normas ocorra de forma célere, 

possibilitando um rápido atendimento às demandas sociais. Por conta desta preocupação com 

velocidade e eficiência observa-se o movimento, tanto na Constituição como na própria lei, de 

criação de novas esferas de normatização, gerando, como resultado, a atribuição de competência 

normativa a órgãos reguladores.203 

Assim, a edição de normas por órgãos reguladores dotados de integrantes não eleitos 

se justifica por ser reconhecido que legisladores, embora gozem de legitimidade democrática, 

não possuem, necessariamente, a desejada expertise para disciplinar questões técnicas complexas 

e, por outro lado, o processo legislativo é marcado por uma morosidade incompatível com as 

necessidades da dinâmica sociedade contemporânea. 

Como se vê, portanto, os próprios fatores que sustentam a edição de normas por órgãos 

reguladores � tecnicidade e celeridade � impõem que os integrantes de tais órgãos devem 

acompanhar os avanços tecnológicos e ter a capacidade de agir rápido quando do advento de 

 

201 BINENBOJM, Gustavo. Uma teoria do direito administrativo: direitos fundamentais, democracia e 
constitucionalização. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p.35. 

202 Nesse sentido, Sérgio Guerra expõe com precisão: �Dada a tecnicidade que se apresenta diante das sociedades 
contemporâneas, foi sendo reconhecida com o tempo, ou ao menos tolerada, de um modo ou de outro, nos 
ordenamentos jurídicos dos países de constitucionalismo avançado, alguma forma de delegação ou deslegalização 
normativa do legislativo a órgãos e entidades descentralizadas do Poder Executivo�. (GUERRA, Sérgio. 
Normatização por entidades reguladoras independentes: uma contribuição para o desafio da tecnicidade. In: 
_____ (Coord.).Temas de direito regulatório. Rio de Janeiro: Freitas Barbosa, 2004. p.4). Na mesma 
ordem de ideias, Alexandre Santos de Aragão enfatiza a preocupação com a edição de normas que observem 
a melhor técnica: �Como as normas jurídicas são cada vez mais instrumento da realização de políticas 
públicas que devem incidir em sociedades crescentemente complexas, a regulação se tecnicizou: apenas 
através da melhor técnica os meios podem ser corretamente avaliados em sua relação de adequação e 
realização dos fins�. (ARAGÃO, Alexandre Santos de. Agências reguladoras e a evolução do direito 
administrativo econômico. Rio de Janeiro: Forense, 2013. p.93). 

203 Destacam-se, quanto a este aspecto, as observações de Gustavo Binenbjom: �A lei não é mais o instrumento 
normativo que condiciona e legitima toda a atuação administrativa. Daí o movimento, tanto da Constituição 
quanto do próprio legislador, no sentido de estabelecer novas esferas de normatização dotadas da devida 
celeridade. Este clamor por velocidade e eficiência é bastante explícito no direito administrativo econômico, 
preocupado com uma eficiente atuação regulatória do Estado�. (BINENBOJM, Gustavo. Op. cit., p.139). 
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uma tecnologia inovadora, de modo a atender os anseios da sociedade por eficiência.204 

Afinal, se existe uma preocupação com a observância da melhor técnica a ponto de justificar 

um deslocamento da competência normativa do Legislativo para reguladores que não foram 

eleitos, deve-se esperar que esses últimos efetivamente sejam conhecedores das mudanças 

tecnológicas e possam adaptar as regulações de acordo com o surgimento de inovações. Da 

mesma forma, se o poder normativo de reguladores se funda também na necessidade de serem 

providas respostas rápidas às mudanças sociais, deve-se exigir uma atuação ágil e flexível na 

revisão das regras quando emergem novas tecnologias. 

Por fim, a ponderação entre custos e benefícios, que resulta na necessária escolha 

pela solução mais eficiente, também é decorrente do princípio da proporcionalidade, que 

igualmente deve nortear a atuação da administração pública.205 Desse modo, é possível que 

uma inovação tecnológica, quando disruptiva, altere o estado de coisas a ponto da escolha 

regulatória até então vigente não poder ser mais considerada necessária (por deixar de ser o 

meio menos gravoso para o alcance da finalidade pretendida) ou proporcional em sentido estrito 

(por não mais representar a opção com a melhor relação entre custo e benefício). É precisamente 

nessa hipótese que se defende a atuação célere e fundamentada do regulador para rever 

marcos regulatórios a fim de avaliar a possibilidade de ser considerada, no setor regulado, a 

integração de aspectos relacionados às novas tecnologias. 

4.3 A tecnologia blockchain e sua possível utilização nas atividades notariais e de registro 

A tecnologia blockchain pode ser definida como um sistema aberto e distribuído de 

livros-razão, que tem a possibilidade de registrar transações entre duas partes de forma imutável e 

transparente. Com o seu uso, informações em geral podem ser armazenadas com garantia de 

transparência e de ampla acessibilidade. Contratos, pagamentos e processos podem ser registrados 

 

204 Foi em razão desta necessidade de se avaliar constantemente as mudanças sociais, inclusive, que a regulação 
emergiu como função pública. Nas palavras de Sérgio Guerra: �Chegou-se à conclusão de que a escolha 
regulatória descentralizada tem mais condições de enfrentar os desafios da reflexividade da vida social, que 
consiste no fato de que as práticas sociais são constantemente examinadas e reformadas à luz de informação 
renovada sobre estas próprias práticas, alterando assim seu caráter�. (GUERRA, Sérgio. 
Discricionariedade, regulação e reflexividade: uma nova teoria sobre as escolhas administrativas. Belo 
Horizonte: Fórum, 2017. p.151). 

205 MARTINS, Ricardo Marcondes. Proporcionalidade e boa administração. Revista Internacional de Direito 
Público (RIDP), Belo Horizonte, v.2, n.2. p.9-33, jan./jun. 2017. 
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digitalmente, inclusive com verificação de assinatura, de forma segura, pública e compartilhável.206 

Confiança é a ideia central da tecnologia, e é por isso que ela tem grande potencial de uso nas 

atividades notariais e de registro. Afinal, como visto na seção 1, a própria existência de tais 

atividades está relacionada à necessidade de promover confiança na sociedade. 

Possivelmente, a maior vantagem da tecnologia blockchain seja o fato dela proporcionar 

um mecanismo de consenso descentralizado, permitindo que um grupo de indivíduos desconhecidos 

concorde com um determinado estado de coisas e registre tal concordância de maneira segura 

e verificável. Antes do advento dessa tecnologia, não era possível coordenar ações individuais 

por meio da internet sem um órgão centralizador que garantisse que os dados envolvidos não 

seriam adulterados. Um grupo de indivíduos simplesmente não poderia confirmar que determinado 

evento ocorreu sem depender de uma autoridade central para dar validade e confirmar 

ausência de fraude na transação.207  

A blockchain teve êxito em proporcionar esse mecanismo de consenso ao resolver um 

conhecido enigma de ciência da computação e da teoria dos jogos chamado de �o problema 

dos generais bizantinos�.208 Tal enigma apresenta uma situação hipotética, em que diferentes 

unidades do exército bizantino pretendem invadir uma cidade inimiga e estão acampadas em seus 

arredores, sendo cada unidade comandada por seu próprio general. As tropas estão distantes 

umas das outras, e a comunicação entre elas só é possível mediante mensageiros. Para que o 

ataque seja bem-sucedido, as diferentes unidades precisam se comunicar para estabelecer um 

plano de ação comum. Contudo, um ou mais generais podem ser traidores e estarem dispostos 

a sabotar a operação. Desse modo, é necessária uma solução que impeça ou neutralize a ação dos 

generais traidores, que poderiam orientar seus mensageiros de forma a inviabilizar o ataque.209  

Esse enigma é solucionado pela tecnologia blockchain, na medida em que ela possibilita 

que as informações sejam transmitidas por uma rede descentralizada de computadores de forma 

transparente e verificável, utilizando problemas matemáticos que requerem significativo poder 

computacional para serem solucionados. Assim, torna-se inviável que um fraudador corrompa 

a base de dados com a inserção de informação falsa, a não ser que esse fraudador possua a 

 

206 IANSITI, Marco; LAKHANI, Karim R. The truth about blockchain. Harvard Business Review, p.118�127, 
Jan./Feb. 2017.  

207 WRIGHT, Aaron; DE FILIPPI, Primavera. Decentralized blockchain technology and the rise of lex 
cryptographia. SSRN, p.5, 10 mar. 2015. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=2580664>. Acesso em: 
18 jan. 2019. 

208 MOUGAYAR, William. Blockchain para negócios: promessa, prática e aplicação da nova tecnologia da 
internet. Rio de Janeiro: Alta Books, 2017. p.12. 

209 Sobre o problema dos generais bizantinos, ver LAMPORT, Leslie; SHOSTAK, Robert; MARSHALL, 
Pease. The byzantine generals problem. Journal ACM Transactions on Programming Languages and 
Systems, jul. 1982. 
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maioria do poder computacional de toda a rede de computadores, o que é virtualmente 

impossível. É dessa forma que a blockchain garante confiança, validade e imutabilidade no 

armazenamento de transações sem depender da certificação de uma autoridade central.210  

As redes de blockchain podem ser públicas ou privadas. Por blockchain pública, 

entende-se uma rede na qual a submissão de informações e o acesso aos dados armazenados 

ocorre de forma irrestrita. Por outro lado, em uma blockchain privada, a submissão de informações 

e o acesso aos dados armazenados na rede são limitados a um grupo pré-selecionado de 

usuários.211 A participação em uma rede de blockchain privada deve ser validada pelo 

controlador da rede ou por alguma regra por ele definida e, em geral, a participação será 

sujeita a uma permissão. O mecanismo de controle de acesso pode variar: os participantes 

podem decidir se aceitam novos entrantes, uma autoridade regulatória pode outorgar licenças, 

ou um consórcio pode tomar as decisões, por exemplo.212  

Algumas iniciativas envolvendo blockchain já têm sido estudadas ou colocadas em 

prática pelo Poder Público no Brasil. Notícias dão conta, por exemplo, de que o Ministério do 

Planejamento, em 2017, desenvolveu um projeto piloto bem-sucedido para verificação de 

documentos e identidades213, e que o Banco Central tem acompanhado o desenvolvimento da 

tecnologia diante de seus possíveis impactos no sistema financeiro.214 

 

210 WRIGHT, Aaron; DE FILIPPI, Primavera. Decentralized blockchain technology and the rise of lex 
cryptographia. SSRN, p.6, 10 mar. 2015. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=2580664>. Acesso em: 
18 jan. 2019. Ver também NAKAMOTO, Satoshi. Bitcoin: a peer-to-peer electronic cash system. 2009. 
Disponível em: <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>. Acesso em: 18 jan. 2019. 

211 DRESCHER, Daniel. Blockchain basics: a non-technical introduction in 25 steps. Frankfurt: Apress, 2017. 
p.215. 

212 JAYACHANDRAN, Praveen. The difference between public and private blockchain. IBM, 31 maio 2017. 
Disponível em: <https://www.ibm.com/blogs/blockchain/2017/05/the-difference-between-public-and-
private-blockchain/>. Acesso em: 20 jan. 2019. 

213 MINISTÉRIO do Planejamento desenvolve projeto com tecnologia blockchain. Canal Tech, 22 ago. 2017. 
Disponível em: <https://canaltech.com.br/governo/ministerio-do-planejamento-desenvolve-projeto-com-
tecnologia-blockchain-99334/>. Aceso em: 15 dez. 2018. 

214 BANCO CENTRAL DO BRASIL. Distributed ledger technical research in Central Bank of Brazil. 
Disponível em: <https://www.bcb.gov.br/htms/public/microcredito/Distributed_ledger_technical_research_ 
in_Central_Bank_of_Brazil.pdf>. Acesso em: 15 dez. 2018. 
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4.3.1 Experiências com o uso de blockchain em serviços notariais e de registro 

A blockchain, conquanto seja uma tecnologia promissora215, ainda não atingiu um 

estado de maturidade, e as possibilidades de sua implementação, até o momento, são cercadas 

de incertezas.216 Todavia, atualmente já se pode observar diferentes iniciativas em curso em 

diversos países, inclusive no Brasil, voltadas para o uso de blockchain em atividades notariais 

e de registro. 

No que se refere aos serviços registrais, merece destaque o empreendimento pioneiro 

intitulado BenBen217, que começou a ser desenvolvido no ano de 2015 em Gana e é voltado 

para o uso de blockchain nos registros imobiliários. O projeto ganês, que hoje já conta com 

quatro anos de implementação, permitiu que o tempo médio para se confirmar a titularidade 

de uma propriedade imobiliária no país fosse reduzido de um ano para três meses. Além disso, 

viabilizou que o tempo médio para os cidadãos terem acesso a informações sobre bens imóveis 

fosse reduzido de um mês para três dias.218 

Ainda, em abril de 2019, o serviço de registro de terras do Reino Unido (�Her 

Majesty Land Registry�) utilizou a tecnologia blockchain com sucesso no processo de venda 

de uma casa na cidade Gillingham, no condado de Kent, na Inglaterra.219 A transação foi 

realizada como um teste no âmbito do projeto Digital Street, que tem por objetivo entender 

como o uso de tecnologias inovadoras pode revolucionar os processos de compra e venda e de 

registro de propriedade.220 

 

215 Em 2015, um estudo do Fórum Econômico Mundial estimou que, no ano de 2027, 10% do produto interno 
bruto global estará armazenado em redes de blockchain. (FÓRUM ECONÔMICO MUNDIAL. Deep shift: 
technology tipping points and societal impact. Survey Report, Sept. 2015. Disponível em: 
<http://www3.weforum.org/docs/WEF_GAC15_Technological_Tipping_Points_report_2015.pdf>. Acesso 
em: 20 nov. 2019). 

216 CARSON, Brant; ROMANELLI, Giulio; WALSH, Patricia; ZHUMAEV, Askhat. Blockchain beyond the 
hype: what is the strategic business value? McKinsey Digital, jun. 2018. Digital McKinsey. Disponível em: 
<https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insights/blockchain-beyond-the-hype-
what-is-the-strategic-business-value>. Acesso em: 20 nov. 2019. 

217 Ver: <https://www.benben.com.gh>. Acesso em: 20 nov. 2019. 
218 BERRYHILL, Jamie; BOURGERY, Théo; HANSON, Angela. Blockchains unchained: blockchain 

technology and its use in the public sector. OECD Working Papers on Public Governance, Paris, n.28, 
2018. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1787/3c32c429-en>. Acesso em 09 maio 2019. 

219 Ver: HM LAND Registry is making it easier to remortgage. HM Land Registry, 08 April 2019. Disponível 
em: <https://www.gov.uk/government/news/hm-land-registry-is-making-it-easier-to-remortgage>. Acesso 
em: 18 nov. 2019. 

220 Ver: HM LAND Registry to explore the benefits of blockchain. HM Land Registry, 01 October 2018. 
Disponível em: <https://www.gov.uk/government/news/hm-land-registry-to-explore-the-benefits-of-blockchain>. 
Acesso em: 18 nov. 2019. 
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No caso da venda realizada em Gillingham, o serviço de registro de terras disponibilizou 

uma interface para que comprador e vendedor pudessem completar, por meio de seus telefones 

celulares, todas as ações necessárias, tais como verificações de identidade e assinaturas de 

documentos. Um sistema de videoconferências possibilitou a reunião virtual das partes envolvidas 

na transação, além dos registradores. O processo inteiro durou menos de 10 minutos. 

Com o uso da blockchain, as partes puderam ter uma visão ampla de todas as etapas da 

transação, incluindo as ações tomadas no passado e as que ainda precisariam ser implementadas 

antes do negócio estar completo. A disponibilização às partes do registro imediato de cada etapa 

da transação, bem como a manutenção de um histórico de todos os passos anteriores permitiu 

reduzir a incidência de erros e confusões. 

Segundo Lauren Tombs, gerente de produto sênior no projeto Digital Street, o uso da 

blockchain no contexto do registro de transações imobiliárias poderá viabilizar: (i) aumento 

de velocidade na realização dos negócios; (ii) maior confiança; (iii) maior segurança; e 

(iv) aumento na transparência.221,222 

Em relação às atividades notariais, também há diversas iniciativas sendo conduzidas 

mundo afora envolvendo o uso da tecnologia blockchain para aprimorar sua execução. Nesse 

contexto, a Itália, país que integra o sistema de notariado latino, foi pioneira no continente 

europeu em desenvolver uma ferramenta com o uso da tecnologia blockchain voltada para a 

prestação de serviços notariais.  

 

221 Ver: TOMBS, Lauren. Could blockchain be the future of the property market? HM Land Registry, 24 May 
2019. Disponível em: <https://hmlandregistry.blog.gov.uk/2019/05/24/could-blockchain-be-the-future-of-
the-property-market/>. Acesso em: 18 nov. 2019. 

222 Há notícias de outros projetos bem-sucedidos envolvendo o uso de blockchain nos registros imobiliários. Em 
2016, o governo da Geórgia realizou uma parceria com a empresa Bitfury para criar um projeto piloto com o 
objetivo de passar o sistema de registro de propriedades do país para uma plataforma baseada em blockchain. Até 
final do ano de 2018, 1.5 milhões de títulos de propriedade já estavam registrados na plataforma, com 
garantia de segurança e imutabilidade dos dados. (SHANG, Qiuyun; PRICE, Allison. Based land titling project in 
the Republic of Georgia. Innovations. Blockchain for Global Development II, v.12, n.3-4, p.72-78, 
Winter-Spring 2019. Disponível em: <https://www.mitpressjournals.org/doi/pdf/10.1162/inov_a_00276>. 
Acesso em 20 nov. 2019). Também em 2016, o governo da Suécia começou a conduzir testes envolvendo o 
uso de blockchain para o registro de propriedades. Realizado em parceria com empresas privadas, o projeto 
sueco foi dividido em três fases. Na primeira, foi desenvolvida uma compreensão teórica sobre a tecnologia, 
seu funcionamento e sua relevância no contexto do registro de imóveis. Na segunda etapa, ocorreu o 
desenvolvimento da solução tecnológica, buscando entender e atender as demandas de proprietários de 
imóveis e do governo. A terceira fase consistiu na realização de uma prova de conceito, ou seja, na 
realização de uma experiência prática. Em junho de 2018, foi completada, com sucesso, a primeira transação 
usando a plataforma. (Ver: CHAVEZ-DREYFUSS, Gertrude. Sweden tests blockchain technology for land 
registry. Reuters, 16 jun. 2016. Disponível em: <https://www.reuters.com/article/us-sweden-
blockchain/sweden-tests-blockchain-technology-for-land-registry-idUSKCN0Z22KV>. Acesso em: 20 nov. 
2019; BERRYHILL, Jamie; BOURGERY, Théo; HANSON, Angela. Blockchains unchained: blockchain 
technology and its use in the public sector. OECD Working Papers on Public Governance, Paris, n.28, 
2018. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1787/3c32c429-en>. Acesso em 09 maio 2019). 
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Em 13 de outubro de 2017, no 52.o Congresso Nacional de Notários, realizado na 

cidade de Palermo, foi anunciada a criação da plataforma Notarchain, desenvolvida em parceria 

com a empresa International Business Machine (�IBM�). De acordo com comunicado 

divulgado à imprensa pelo Conselho Nacional de Notários, a Notarchain foi idealizada de 

modo que os próprios notários italianos gerenciem todas as informações constantes da rede, 

evitando possíveis críticas sobre um modelo descentralizado e sem verificação quanto à 

veracidade e exatidão dos dados inseridos e da identidade das partes envolvidas.223 

A plataforma italiana Notarchain, assim, é uma rede de blockchain privada construída 

com o objetivo de criar um ambiente seguro, certificado e transparente para o armazenamento de 

diferentes arquivos digitais, sem que se perca controle sobre os dados inseridos. Para tanto, toda 

informação que adentra a rede tem sua autenticidade previamente verificada por um notário.224 

No Brasil, foi criada uma solução homônima à italiana para trazer os benefícios da 

blockchain às atividades notariais. Segundo o Colégio Notarial do Brasil, tal como na Itália, a 

Notarchain!brasileira!�é!uma!rede!blockchain exclusiva para tabeliães, onde cada notário é um 

dos! nós! de! sustentação! desse! sistema! de! segurança! e! troca! de! dados�.225 A plataforma foi 

criada em 2019, e integra o sistema e-notariado.226 

Ainda, outras soluções interessantes estão sendo desenvolvidas no Brasil com o uso 

de blockchain nas atividades notariais e de registro, especialmente pela startup Growth 

Tech227,!que!criou!uma!plataforma!chamada!Notary!Ledgers,!a!qual!�permite!a!realização de 

serviços cartorários em ambiente virtual, onde todas as transações são validadas e registradas 

em uma Blockchain privada, formada apenas por cartórios � das!mais!diversas!atribuições�.228 

 

223 CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO. Comunicato stampa. Notaio, Palermo, 13 out. 2017. 
Disponível em: <https://www.notariato.it/sites/default/files/cs_notarchain_13102017.pdf>. Acesso em: 21 
out. 2019. 

224 DE ROSSI, Leonardo M.; SALVIOTTI, Gianluca; ABBATEMARCO, Nico. Towards a comprehensive 
blockchain architecture continuum. Proceedings of the 52nd Hawaii International Conference on System 
Sciences, 2019. Disponível em: <https://hdl.handle.net/10125/59898>. Acesso em: 21 nov. 2019. 

225 Ver: COLÉGIO NOTARIAL DO BRASIL. RMA e-notariado integra o tabelião à era digital: conheça as 
funcionalidades do backup em nuvem e notarchain. Disponível em: <https://www.notariado.org.br/ 
plataforma-e-notariado-integra-o-tabeliao-a-era-digital-conheca-as-funcionalidades-do-backup-em-nuvem-e-
notarchain/>. Acesso em: 21 nov. 2019. 

226 O e-notariado é um sistema desenvolvido pelo Colégio Notarial do Brasil com o objetivo de disponibilizar 
serviços aos tabelionatos de notas nacionais, tais como backup em nuvem, verificação de biometria na base 
de dados do DENATRAN, criação e disparo de fluxos de assinaturas digitais dos atos notariais, além da 
plataforma Notarchain. Ver: E-NOTARIADO. Disponível em: <https://e-notariado.org.br>. Acesso em: 21 
nov. 2019. 

227 Ver: GROWTHTECH. Disponível em: <https://growthtech.com.br>. Acesso em: 20 nov. 2019. 
228 Ver: GROWTHTECH. Notary Ledgers. Disponível em: <https://growthtech.com.br/notary-ledgers/>. 

Acesso em: 20 nov. 2019. 
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Em 2019, em parceria com a incorporadora RJZ Cyrela, a Growth Tech atuou na 

primeira transação imobiliária realizada no Brasil sem a necessidade de ida a cartórios. 

O processo completo, envolvendo lavratura e registro, levou cerca de vinte minutos e contou 

com a participação de cartórios de notas e de registro.229 

A Growth Tech também esteve por trás do primeiro registro de nascimento com o 

uso de blockchain no Brasil. O caso envolveu o bebê Álvaro de Medeiros Mendonça, nascido 

no dia 8 de julho de 2019, no Rio de Janeiro. Para a viabilização do ato registral, a empresa 

atuou em parceria com o 5.o Registro Civil de Pessoas Naturais da Cidade do Rio de Janeiro e 

com a Casa de Saúde São José, onde ocorreu o nascimento.230 

Também em 2019, a Growth Tech auxiliou no registro da primeira união estável por meio 

de blockchain no Brasil. A escritura pública referente à união entre Guilherme e Diego foi lavrada 

pelo 15.o Ofício de Notas do Rio de Janeiro com o uso da plataforma Notary Ledgers.231 

Como se vê, portanto, ainda que de forma incipiente, a tecnologia blockchain já começa 

a ser adotada no contexto das atividades notariais e de registro, inclusive no Brasil, com a 

apresentação de resultados positivo até o momento. É certo que os projetos voltados à sua 

implementação ainda estão em seus estágios iniciais, de modo que será importante acompanhar 

seus desenvolvimentos para que se possa ter uma compreensão adequada acerca dos benefícios e 

dos riscos que podem ser gerados.  

Uma vez constatado que o uso da tecnologia pode ser benéfico e seguro, caberá aos 

legisladores e reguladores a edição de normas que prestigiem sua implementação, buscando 

conferir eficiência à prestação dos serviços notariais e registrais. 

4.3.2 A blockchain não vai acabar com notários e registradores 

A blockchain é uma tecnologia que permite a autenticação de fatos e a verificação da 

ocorrência de situações jurídicas sem depender de uma autoridade central. Dessa forma, ela 

 

229 Ver: PRIMEIRA transação imobiliária do país é feita por blockchain. EBC, 09 ago. 2019. Disponível em: 
<http://tvbrasil.ebc.com.br/reporter-brasil/2019/08/primeira-transacao-imobiliaria-do-pais-e-feita-por-
blockchain>. Acesso em: 20 nov. 2019. 

230 Ver: BRASIL registra 1.o bebê de forma digital, por meio de tecnologia blockchain. Tilt, São Paulo, 30 out. 
2019. Disponível em: <https://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2019/10/30/brasil-tem-1o-registro-
digital-de-bebe-blockchain.htm>. Acesso em: 20 nov. 2019. 

231 Informações coletadas no perfil de Hugo Pierre Furtado, diretor e fundador da Growth Tech, na rede social 
LinkedIn. Disponível em: <https://br.linkedin.com/in/hugo-pierre-furtado-pmp-82192261>. Acesso em: 20 
nov. 2019. 
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possibilita que duas partes que não se conhecem e não confiam uma na outra tenham a segurança 

necessária para celebrarem uma transação dispensando a participação de intermediários. Por 

isso, é chamada de protocolo da confiança. Notários e registradores, por sua vez, existem 

precisamente para criar um ambiente de confiança que possibilite a ocorrência de transações 

entre os indivíduos. Nessa condição, tais profissionais agem como intermediários, além de 

autenticadores de fatos e situações jurídicas. 

Assim, alguém poderia pensar que, num futuro próximo, notários e registradores 

serão substituídos pela tecnologia e deixarão de existir. Todavia, esse não é o cenário que se 

afigura mais provável. 

Afinal, como visto no item 2.1.3, acima, notários e registradores são responsáveis 

pela qualificação notarial e registral dos atos que lhes são submetidos. Ou seja, sobre eles 

recai a atribuição de atestar o cumprimento de todos os requisitos para que um ato seja 

lavrado ou registrado, incluindo a verificação quanto a aspectos de autenticidade e legalidade, 

o que é fundamental para proporcionar segurança ao sistema. Em um modelo completamente 

descentralizado, em que não houvesse um responsável direto pela verificação prévia acerca do 

preenchimento dos requisitos necessários à lavratura ou ao registro dos atos que se pretende 

inserir na rede, a segurança jurídica poderia restar comprometida. 

Ademais, como mencionado, a regulação do uso de novas tecnologias deve ser feita 

levando-se em conta possíveis riscos e buscando mitigar a incidência de efeitos negativos. 

Como a blockchain ainda é uma tecnologia nova, com uso incipiente, e que não atingiu seu 

estado de maturidade, poderia ser temerário, sobretudo no atual estágio do desenvolvimento 

tecnológico, cogitar um modelo que dispense por completo a necessidade de notários e 

registradores, confiando unicamente em decisões tomadas por algoritmos. 

Até porque uma das características das redes de blockchain é a imutabilidade das 

informações inseridas nelas inseridas, mas isso não significa que haja garantia quanto à correção 

dos dados. Na blockchain, a validação e autenticação das informações ocorre de maneira 

descentralizada, por diferentes computadores participantes da cadeia. Mas se algum dado é 

adulterado ou corrompido em sua exatidão, ou seja, se há erro na informação antes dela ser 

inserida numa rede de blockchain, o dado inexato é que será atestado e perenizado.232 

 

232 Ver: PEDIREDLA, Sarat. 4 things finance gets wrong about blockchain. Disponível em: 
<https://www.hedgehoglab.com/blog/finance-gets-blockchain-wrong>. Acesso em: 22 nov. 2019. 
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Como visto no item 4.3, acima, as redes de blockchain podem ser públicas ou privadas. 

Nas redes privadas, é possível que a submissão de informações fique restrita a um grupo 

específico de usuários pré-selecionados. Redes de blockchain privadas podem, assim, ser adotadas 

nas atividades notariais e de registro, de modo que notários e registradores continuem tendo o 

encargo de qualificar os atos antes de sua lavratura ou registro, respondendo pelos danos 

causados por imprecisões ou erros nas informações por eles certificadas. 

Ademais, a blockchain não precisa necessariamente promover desintermediação para 

gerar valor. A tecnologia pode proporcionar diversos outros benefícios às atividades notariais 

e de registro, tais como aumento de transparência, prevenção de fraudes, maior velocidade e 

redução de custos. E os incentivos econômicos para capturar o valor dessas oportunidades 

pode mover incumbentes a quererem se aproveitar da tecnologia, por meio do uso de redes de 

blockchain privadas, ao invés de serem substituídos por ela.233 

Ainda, como igualmente visto acima no item 2.1.1, no modelo de notariado latino, 

além de realizarem a autenticação de fatos e situações jurídicas, os notários são responsáveis 

por prover aconselhamento jurídico e instrumentalizar a vontade das partes. Esse é mais um 

fator pelo qual os notários não poderão ser substituídos pela tecnologia. 

O que se imagina é que a tecnologia blockchain possa ser usada não como um substituto 

dos notários e registradores, mas como uma ferramenta de aperfeiçoamento das atividades 

notariais e de registro, permitindo que elas sejam prestadas com maior velocidade, segurança, 

transparência e praticidade a um custo menor para os usuários. 

4.3.3 Blockchain enquanto infraestrutura de rede compartilhada e possíveis aspectos 

concorrenciais 

No que interessa aos serviços notariais e de registro, e tendo em vista o propósito 

dessas atividades como apontado na seção 1, acima, a blockchain possibilita a criação de uma 

infraestrutura de certificação de digital, que pode ser utilizada para garantir integridade e 

 

233 CARSON, Brant; ROMANELLI, Giulio; WALSH, Patricia; ZHUMAEV, Askhat. Blockchain beyond the 
hype: what is the strategic business value? McKinsey Digital, jun. 2018. Digital McKinsey. Disponível em: 
<https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insights/blockchain-beyond-the-hype-
what-is-the-strategic-business-value>. Acesso em: 20 nov. 2019. 



 89 

autenticidade de documentos e manifestações em geral.234 E, como infraestrutura, as redes 

blockchain podem ser pensadas para as atividades notariais e de registro tal como os trilhos de 

uma ferrovia para a prestação de serviços ferroviários. Ou seja, uma ou mais redes blockchain 

privadas, auditadas e controladas pelo Poder Judiciário ou por empresas sob sua supervisão, 

podem servir a diferentes cartórios, funcionando como infraestrutura de rede compartilhada 

para o registro e armazenamento de informações de forma transparente e acessível. 

O compartilhamento de infraestruturas de rede, contudo, pode gerar implicações 

concorrenciais que devem ser examinadas. Isso porque prestadores de serviço, no caso 

notários e registradores, podem se tornar dependentes da infraestrutura para desempenharem 

suas atividades, sendo será necessário assegurar-lhes acesso em condições razoáveis.  

Assim, eventual inviabilidade, por motivos de ordem técnica ou econômica, de 

duplicação da infraestrutura baseada em uma blockchain privada pode dar ensejo à aplicação 

da doutrina das essential facilities, originada no direito antitruste norte-americano. De acordo 

com essa doutrina, o monopolista detentor da infraestrutura de rede deve permitir acesso a 

terceiros, concorrentes ou não, em condições não discriminatórias para viabilizar a concorrência 

em mercados verticalmente relacionados.235  

Os requisitos para aplicação da doutrina das essential facilities foram expostos pela 

primeira vez quando do julgamento do caso MCI Communications v. AT&T236 pela Corte de 

Apelação do 7.o Circuito da Justiça Federal norte-americana. São eles: (i) o controle da estrutura 

por um monopolista; (ii) a impossibilidade prática ou econômica da duplicação da estrutura; 

(iii) a recusa de acesso à estrutura pelo monopolista a um concorrente; e (iv) a viabilidade de 

se prover o referido acesso.237 

A necessidade de aplicação da referida doutrina não se vislumbra com relação às 

blockchains públicas, pois, neste caso, o acesso é público por definição, não sendo possível 

haver recusa de acesso à rede. Porém, em relação às blockchains privadas, estudo recente de 

Thibault Schrepel, pesquisador da Universidade Pantheon-Sorbonne, qualifica como �muito 

 

234 MILAGRE, José Antonio. Aspectos jurídicos do uso da infraestrutura blockchain. Disponível em: 
<https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/aspectos-juridicos-do-uso-da-infraestrutura-blockchain-
13042017>. Acesso em: 15 dez. 2018. 

235 DAYCHOUM, Mariam Tchepurnaya; SAMPAIO, Patricia Regina Pinheiro. Regulação e concorrência no 
setor ferroviário. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017. p.85-89. 

236 Caso 708 F.2d 1081 (7th Circuit. 1983). 
237 Para uma análise detalhada acerca de cada um dos requisitos para aplicação da doutrina das essential 

facilities, ver NESTER, Alexandre Wagner. A doutrina das essential facilities compartilhamento de 
infra-estrutura e redes. Dissertação (Mestrado) � UFPR, Curitiba, 2006. Disponível em: 
<https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/63196/R%20-%20D%20-%20ALEXANDRE%20 
WAGNER%20NESTER.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 08 dez. 2019. 
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provável�! a! chance! de! ocorrerem! recusas! de! contratação,! já! que o controle de acesso é a 

própria causa de existência destas redes.238 

De fato, Schrepel aponta que, ao contrário das blockchains públicas, as redes privadas 

têm, por design, uma governança que permite seu controle, possibilitando a recusa de acesso à 

infraestrutura. Uma vantagem da tecnologia, porém, é que quaisquer condutas praticadas na rede, 

anticompetitivas ou não, são publicamente visíveis. Isto ocorre certamente em blockchains 

públicas e pode ocorrer em blockchains privadas a depender do design da rede. E como a 

confiança nas redes de blockchain advém do nível de transparência que é atribuído às 

transações, a utilidade e a percepção de valor sobre uma blockchain privada tende a aumentar 

proporcionalmente em relação ao seu nível de transparência, de modo que não é certo que, no 

futuro, blockchains privadas permitirão que transações sejam realizadas sem transparência.239 

De todo modo, a recusa de acesso é uma possibilidade nas redes de blockchain 

privadas, o que pode ocasionar preocupações concorrenciais. Tal situação foi objeto de análise 

pelo comitê de ética e compliance da divisão de direito antitruste da American Bar Association, 

que produziu, em março de 2018, um relatório intitulado Blockchain: challenges and opportunities 

for antitrust compliance.240 O estudo aponta que se a tecnologia blockchain alcançar seu 

potencial e for efetivamente implementada de forma ampla, ela deve reduzir significativamente os 

custos de transação em diferentes indústrias e, na medida em que esse ganho de eficiência tornar a 

blockchain essencial à competição, controladores da tecnologia podem, eventualmente, sofrer 

questionamentos na esfera concorrencial caso sejam excessivamente restritivos em conferir 

acesso à rede. 

 

238 SCHREPEL, Thibault. Is blockchain the death of antitrust law? The blockchain antitrust paradox (June 11, 
2018). Georgetown Law Technology Review, v.3, n.2, p.281-338, 2019. Disponível em: 
<https://ssrn.com/abstract=3193576>. Acesso em: 22 nov. 2019. 

239 SCHREPEL, Thibault. Is blockchain the death of antitrust law? The blockchain antitrust paradox (June 11, 
2018). Georgetown Law Technology Review, v.3, n.2, p.281-338, 2019. Disponível em: 
<https://ssrn.com/abstract=3193576>. Acesso em: 22 nov. 2019. 

240 O relatório da American Bar Association está disponível em: <http://apps.americanbar.org/dch/thedl.cfm? 
filename=/AT310250/sitesofinterest_files/ComplianceandEthicsSpotlightSpring2018Blockchain.pdf>. 
Acesso em: 18 dez. 2018.  
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4.4 Plataformização: uma proposta de reforma no modelo atual de prestação das 

atividades notariais e de registro com base no uso de novas tecnologias 

Para conferir maior eficiência à prestação dos serviços notariais e de registro, é 

possível pensar no uso de novas tecnologias, a exemplo da blockchain, como infraestrutura de 

rede compartilhada. Notários e registradores, nesse cenário, seriam agentes autorizados a inserir 

dados na rede, como documentos e informações, garantindo, como fazem hoje, sua autenticidade. 

Tal configuração tem o potencial de reduzir os custos das atividades, eis que, no sistema atual, 

notários e registradores são os responsáveis pelas estruturas físicas ou virtuais que utilizam, e 

elas não são compartilhadas. Para que esse ganho de eficiência se reverta em benefício à 

sociedade, contudo, devem ser consideradas formas de estimular a concorrência no setor, 

como sugerido na seção 3 acima. 

As medidas sugeridas na seção 3, a propósito, são independentes entre si e podem ser 

adotadas sem a necessidade do uso da blockchain. Tal tecnologia, afinal, não é determinante para 

que se implemente um sistema de teto de preços no lugar do atual modelo de emolumentos 

fixos, nem para que a forma de ingresso nas atividades seja modificada para um regime de 

exames de admissão sem limitação máxima de aprovados. Igualmente, a blockchain não é 

necessária para que sejam extintas as circunscrições geográficas nas atividades registrais, o 

que pode ser feito com o uso de um sistema eletrônico unificado de registros baseado em 

internet, tal como ocorreu em Portugal. 

Todavia, considerando todas as ideias trazidas ao longo deste trabalho, e com o uso 

da tecnologia blockchain, pode-se pensar num novo modelo para as atividades notariais e de 

registro que seja efetivamente disruptivo, ou seja, que altere significativamente o formato atual 

de prestação de serviços cartorários, conferindo-lhes maior eficiência.  

Assim, pode-se falar na plataformização das atividades notariais e de registro. Nesse 

novo formato, uma rede de blockchain privada pode funcionar como plataforma tecnológica 

apta a dar suporte à inserção de informações por notários e registradores. A interação com o 

público, nesse modelo, pode ocorrer por meio de aplicativos ou sites na internet, e, dessa 

forma, os cidadãos podem acionar notários e registradores, solicitar e pagar por seus serviços, 

além de terem acesso a certidões e demais documentos públicos constantes do sistema notarial 

e registral. O contato do público com notários e registradores pode se dar por sistemas de 

vídeo conferência, e a identidade dos indivíduos pode ser atestada com o uso de assinaturas 
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digitais, de forma semelhante às iniciativas que já estão em curso em outros países, como 

visto no item 4.3.1, acima. 

Atualmente, vale ressaltar, diversos serviços já são solicitados e prestados por meio 

de plataformas digitais, a exemplo do que ocorre com serviços financeiros e bancários, como 

já mencionado. Correntistas dos bancos hoje conseguem abrir contas, pagar boletos, fazer 

transferências, visualizar extratos e, até mesmo, realizar aplicações financeiras, tudo por meio 

de aplicativos em telefones celulares, com segurança e confiabilidade. A ideia do modelo aqui 

proposto é que o mesmo ocorra com as atividades notariais e de registro. 

Para a viabilização de um sistema nesses moldes, considerando a natureza das atividades 

notariais e de registro e o interesse público presente em sua prestação, o poder público pode 

contratar, por licitação, uma empresa para prover a infraestrutura tecnológica, estabelecendo 

no contrato os requisitos a serem atendidos conforme previamente idealizado. O fato de que 

atualmente os documentos arquivados nos cartórios se encontram em formato físico não é um 

empecilho para que as novas lavraturas e registros passem a ser realizados digitalmente. Além 

disso, pode ser feito um esforço gradual de digitalização dos arquivos físicos. 

Um modelo inteiramente digital e baseado em blockchain pode, de fato, ser 

amplamente benéfico à população, seja por permitir a redução do custo dos serviços notariais e 

de registro, seja por facilitar a interação dos cidadãos com notários e registradores, ou mesmo 

por conferir maior velocidade, confiança, segurança e transparência ao sistema. Os tempos, 

afinal, mudaram, e diversas atividades econômicas já se beneficiam dos avanços tecnológicos 

e do formato de plataformas digitais.  

Acredita-se que as novas tecnologias ainda não chegaram às atividades notariais e de 

registro porque, como visto, trata-se de serviços públicos intensamente regulados e imunes à 

concorrência, nos quais alguns incumbentes percebem rendimentos elevados e não possuem 

incentivos para mudar o status quo. Nesse sentido, o propósito deste trabalho, além de sugerir 

reformas para tornar o setor mais eficiente e propor um novo modelo, é contribuir para a 

discussão sobre o uso de tecnologias nas atividades notariais e de registro, o que, certamente, 

virá em benefício de toda população brasileira. 
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CONCLUSÃO 

Ao longo deste trabalho, foram analisadas as principais normas que atualmente 

disciplinam as atividades notariais e de registro no Brasil. Ao final, restou confirmada a 

hipótese de que é possível uma revisão sobre tais normas com o intuito de tornar mais eficientes a 

execução das referidas atividades. Nesse espírito, foram apresentadas reflexões sobre medidas 

que podem ser implementadas para viabilizar que a prestação dos serviços notariais e de 

registros gere melhores resultados a um menor custo à população.  

A implementação das medidas apresentadas na seção 3 depende de mudanças nas 

normas atualmente incidentes sobre as atividades. Para eliminação das limitações territoriais 

nos serviços registrais, haveria necessidade do uso de tecnologias digitais, baseadas em 

internet, que já são amplamente adotadas em outras atividades e setores. Destaca-se, também, 

que as medidas propostas são independentes umas das outras. 

Na seção 4, foi analisada a possibilidade de utilização da tecnologia blockchain 

também para promover eficiência no setor. Somada às medidas propostas na seção 3, a 

implementação dessa tecnologia pode embasar reformas ainda mais profundas, dando origem 

a um modelo de plataformização das atividades notariais e de registro. 

Abaixo, apresenta-se, de forma resumida e esquematizada, as conclusões a que se 

chegou neste trabalho, com as proposições trazidas: 

§ A existência das atividades notariais e de registro se deve à necessidade de constituir 

um ambiente de confiança para viabilizar a vida em sociedade e a realização de 

trocas entre indivíduos. Os cartórios extrajudiciais reduzem assimetrias de 

informação, na medida em que conferem publicidade a situações jurídicas com 

elevado grau de confiança. Da mesma forma, os cartórios reduzem custos de 

transação ao racionalizarem o processo de busca por informações necessárias à 

realização de negócios e à condução da vida em sociedade. Porém, o sistema 

também gera custos de transação, já que o acesso a ele demanda o dispêndio de 

recursos. Em atendimento ao princípio da eficiência, portanto, não basta que as 

atividades notariais e de registro proporcionem confiança, reduzam assimetrias 

informacionais e custos de transação; elas devem alcançar tais propósitos 

proporcionando os melhores resultados ao menor custo possível à sociedade. 

§ No Brasil, as atividades notariais e de registro são exercidas em caráter privado, 

mediante delegação do Poder Público. Os emolumentos � valores cobrados dos 
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cidadãos pelo uso dos serviços � são fixados por leis estaduais. O ingresso em 

tais atividades se dá mediante aprovação em concurso público de provas e títulos, 

e um terço das vagas é preenchida por meio de remoção, em concurso de títulos 

entre os titulares que atuem há mais de dois anos. A regulação das atividades é feita 

pelo Poder Judiciário, mais especificamente pelo CNJ e pelas corregedorias dos 

Tribunais de Justiça dos Estados, que possuem poderes de inspeção, orientação, 

normatização e disciplina sobre a atuação dos cartórios extrajudiciais. 

§ Os emolumentos devem corresponder ao efetivo custo e à adequada remuneração 

dos serviços prestados. No formato atual, notários e registradores devem cobrar 

por seus serviços exatamente as quantias constantes das tabelas de emolumentos e 

não podem conceder isenções ou descontos. Segundo entendimento jurisprudencial 

do STF, os emolumentos têm natureza de taxas remuneratórias de serviços públicos. 

§ Os emolumentos, contudo, não se destinam aos cofres públicos. Muito embora 

uma parcela do valor pago pelos usuários dos serviços notariais e de registro seja 

repassada a órgãos públicos, a destinação majoritária dos emolumentos é a 

remuneração dos titulares de cartórios, que deles extraem seus rendimentos. O valor 

dos emolumentos, assim, não corresponde precisamente ao custo das atividades. 

Por tais fatores, parece mais apropriada a qualificação dos emolumentos como 

tarifa do que como taxa. Há inclusive, exemplos de pagamentos por outros serviços 

que já foram considerados como taxa e passaram a ser entendidos como tarifa, tal 

como pedágios pelo uso de rodovias e serviços de água esgoto. O enquadramento da 

natureza jurídica dos emolumentos como tarifa, que depende apenas de mudança 

no entendimento jurisprudencial, é medida que possibilitaria rever o atual sistema 

de valores fixos, abrindo-se a possibilidade de competição por preços nos 

serviços notariais e de registro. 

§ O modelo de preços fixos para as atividades notariais e de registros pode, assim, 

ser questionado. Segundo a doutrina, ele se destina a remunerar notários e 

registradores por quase-rendas, mas tal característica não se verifica no Brasil, 

onde titulares de cartórios em regiões centrais experimentam ganhos muito elevados. 

A existência de sensível discrepância entre emolumentos cobrados pelos mesmos 

serviços em diferentes Estados da Federação é um indício de que há espaço para 

ajustes no atual sistema de precificação. 

§ Nessa linha, um modelo alternativo que pode ser considerado é o sistema de teto 

de preços, comum na regulação tarifária de outros serviços públicos. Nesse 
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formato, notários e registradores devem observar limites máximos de cobrança, 

podendo ofertar descontos aos tomadores de seus serviços. Com isso, os ganhos de 

eficiência podem ser repassados aos consumidores, resultando em um custo menor à 

sociedade para a manutenção do sistema notarial e de registro. Tal mudança, 

além de depender do reenquadramento dos emolumentos como tarifa ao invés de 

taxa, pode se dar por meio de alteração na Lei Federal n.o 10.169/2000, que 

estabelece normas gerais para a fixação de emolumentos, para incluir previsão 

expressa quanto ao modelo de teto de preços. 

§ Em um ambiente de competição por preços, pode-se esperar que alguns cartórios 

não consigam sobreviver e tenham que encerrar suas atividades. Para garantir que os 

serviços notariais e de registro sigam sendo disponibilizados à população, inclusive 

em localidades de difícil acesso nos rincões do país, o Poder Judiciário, enquanto 

órgão regulador do setor, pode utilizar-se da estrutura física dos tribunais de Justiça, 

amplamente capilarizada pelo país. Inclusive, desde 2009, o CNJ recomenda a 

implantação do Programa Justiça Integrada, destinado ao compartilhamento de 

estrutura entre órgãos judiciais, em prol do melhor atendimento ao público. 

Igualmente, o CNJ pode estimular o uso de meios tecnológicos que dispensem a 

necessidade de interação presencial para a prestação de serviços notariais e 

de registro. 

§ A Lei dos Cartórios impõe que os oficiais de registro de imóveis e civis das pessoas 

naturais devem exercer suas funções sujeitando-se a limites territoriais � as 

chamadas circunscrições geográficas. O CNJ, em interpretação extensiva da 

legislação, entende que tais limites se aplicam a todos os registradores indistintamente. 

Trata-se de barreira artificial à competição, que cria monopólios legais aos 

registradores dentro de suas respectivas circunscrições. 

§ O objetivo da limitação territorial reside em facilitar o acesso e busca de informações 

pelo cidadão, reduzindo dúvidas e incertezas ao permitir que as pessoas saibam 

precisamente em qual serventia irão encontrar as informações que precisam. 

Todavia, o advento da internet, que relativiza a relevância da presença física ou 

geográfica de uma série de serviços, parece ter tornado obsoleta tal limitação. 

Nos dias de hoje, é possível a existência de um sistema unificado que concentre 

todas as informações sobre os registros públicos de diferentes cartórios, permitindo 

que os indivíduos conheçam as situações registrais com confiança sem depender 

da limitação geográfica. 
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§ A extinção das circunscrições geográficas associada a um sistema eletrônico unificado 

de registros públicos, assim, seria medida benéfica aos usuários dos serviços 

registrais, que poderiam escolher o cartório em que desejam ser atendidos de acordo 

com sua comodidade. Ao mesmo tempo, restaria garantida a segurança e confiança 

na obtenção das informações. Foi o que aconteceu em Portugal, que, em janeiro de 

2009, eliminou as limitações territoriais nos registros de imóveis e criou uma base de 

dados central nacional com capacidade para suportar acessos descentralizados.  

§ No Brasil, já existem as bases para a extinção das circunscrições geográficas, 

pois a Lei n.o 11.977/2009 prevê a instituição de sistema de registros públicos 

eletrônicos, e o Provimento n.o 47/2015, do CNJ, estabelece diretrizes gerais para 

o sistema de registro eletrônico de imóveis. A implementação da modificação, 

contudo, dependeria de alteração nas Leis n.o 8.935/1994 e n.o 6.015/1973 para 

revogar os artigos que estabelecem a observância das circunscrições geográficas. 

Nesse sentido, inclusive, foi editado o PL n.o 10.120/2018, que busca alterar o 

artigo 12 da Lei n.o 8.935/1994 e o artigo 169 da Lei n.o 6.015/1973!�para!permitir a 

liberdade de escolha do registro de imóveis por parte das pessoas jurídicas e 

naturais�.!Tal!projeto!de!lei,!atualmente, encontra-se arquivado. 

§ O atual modelo de concursos públicos para ingresso nas atividades notariais e de 

registro, além de representar barreira à livre iniciativa, gera incentivos inadequados, 

uma vez que estimula os candidatos a se interessarem somente pela ocupação de 

serventias com maior rentabilidade. Atualmente, mais de um terço dos cartórios 

brasileiros são ocupados por interinos. 

§ É possível, assim, pensar num modelo alternativo para ingresso nas atividades 

notariais e de registro, que envolva a realização de exames de admissão para fins 

de aferição de conhecimento, sem o estabelecimento de uma quantidade máxima de 

aprovados. Nesse formato, o Judiciário, enquanto órgão regulador, pode estabelecer 

os requisitos para ingresso e manutenção dos profissionais nas atividades, fiscalizando 

seu cumprimento a fim de garantir o padrão de qualidade no atendimento à população, 

prestigiando as liberdades de trabalho, iniciativa e concorrência. A implementação 

desse modelo dependeria de mudança na Constituição, já que o art. 236, § 3.o, da 

CF prevê a realização de concursos públicos. Como consequência, seria também 

necessário modificar a Lei dos Cartórios nos artigos específicos que regulamentam o 

referido dispositivo constitucional. 
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§ O formato proposto, ainda que seja menos invasivo à liberdade de inciativa, não 

garantiria que os notários e registradores buscassem concentrar a prestação de 

seus serviços em áreas mais rentáveis, em prejuízo do atendimento em regiões 

menos atrativas economicamente. Para lidar com tal questão, o Judiciário pode 

estimular o uso de tecnologias digitais baseadas em internet, tal como ocorre nos 

serviços bancários. 

§ A internet, dessa forma, pode ser importante para relativizar a necessidade de 

presença física para prestação de serviços notariais e registrais. Há iniciativas 

hoje nos Estados Unidos e na Letônia que viabilizam a interação de notários com 

os consumidores por meio de câmeras em computadores ou telefones celulares e 

utilizam assinaturas eletrônicas em substituição às assinaturas em documentos de 

papel. O incentivo ao desenvolvimento e implementação dessas tecnologias no 

Brasil poderia se dar por meio de fomento público. 

§ O avanço tecnológico impõe desafios a legisladores e reguladores, na medida em que 

é importante compreender os impactos de uma nova tecnologia sobre a sociedade 

para, eventualmente, modificar as normas vigentes e incorporar aspectos relacionados 

à inovação. Nesse contexto, entre tais desafios destacam-se a dificuldade de 

antever riscos, a possibilidade de pressão por grupos de interesse que resistam às 

novas tecnologias, bem como a dificuldade de acompanhar o ritmo das inovações 

e de definir o momento exato da intervenção legislativa ou regulatória. 

§ O modelo regulatório que atualmente vigora no Brasil é baseado na atividade 

normativa de órgãos reguladores independentes dotados de autonomia em relação 

a agentes políticos e providos de capacidade técnica. Tal conformação se justifica 

em razão da necessidade de se prover respostas rápidas e eficazes às questões 

técnicas e complexas que surgem com cada vez mais frequência na sociedade.  

§ Ou seja, tecnicidade e celeridade estão entre os fatores que sustentam a atuação 

regulatória do Estado Brasileiro. Nesse contexto, é dever do Estado garantir que 

seus agentes acompanhem os avanços tecnológicos e tenham a capacidade de agir 

rápido quando do advento de uma nova tecnologia, revendo e, eventualmente, 

modificando normas legais e regulatórias para prestigiar a inovação e atender os 

anseios da sociedade por eficiência. 

§ O princípio da eficiência, previsto no artigo 37, caput, da CF impõe que a 

administração pública tome suas decisões com vista a obter o maior benefício ao 

menor custo possível. No caso de surgimento de uma nova tecnologia, reguladores 
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devem buscar entender se a inovação possibilita que os fins buscados pela 

regulação sejam alcançados de forma mais econômica. Em caso positivo, devem 

ser revistas as normas regulatórias para prestigiar a nova prática. 

§ A tecnologia blockchain tem entre seus propósitos viabilizar o armazenamento de 

informações e a autenticação de fatos e situações com elevado grau de confiança, 

transparência e publicidade, e diversas vozes reconhecem as possibilidades 

promissoras de seu uso no contexto das atividades notariais e de registro. 

§ Algumas iniciativas já vêm sendo conduzidas em diferentes países envolvendo o uso 

de blockchain para a aprimorar a prestação de serviços de notários e registradores. 

Quanto às atividades registrais, um projeto pioneiro conduzido em Gana, que 

começou a ser desenvolvido em 2015, possibilitou grandes avanços na redução 

do tempo médio para acesso às informações imobiliárias, e, em 2019, o serviço 

de registro de terras do Reino Unido concluiu, com sucesso, o processo do 

registro da venda de uma casa com o uso da tecnologia blockchain. 

§ No que diz respeito aos serviços notariais, vê-se o desenvolvimento iniciativas ainda 

incipientes na Itália e no Brasil, capitaneadas pelos próprios tabeliães, destinadas 

ao uso de redes de blockchain para o armazenamento das informações constantes 

dos documentos lavrados. Em 2019, ainda, ocorreu de forma bem-sucedida no 

Brasil a primeira realização de um processo completo de compra e venda de um 

imóvel, incluindo lavratura e registro dos atos necessários, com o uso de 

blockchain. Também em 2019, houve os primeiros registros de nascimento e de 

união estável com base na tenologia. 

§ Embora a blockchain possibilite a autenticação de fatos e a verificação da ocorrência 

de situações jurídicas sem depender de uma autoridade central, não parece razoável 

afirmar que tal tecnologia substituirá notários e registradores. Afinal, tais profissionais 

são responsáveis pela qualificação dos atos que lhes são submetidos, sendo os 

responsáveis por atestar o cumprimento dos requisitos necessários à correspondente 

lavratura ou registro. Um modelo completamente descentralizado, sem um agente 

com tal responsabilidade, enfraqueceria a segurança do sistema, pois a blockchain, 

por si só, não garante a correção dos dados que podem ser inseridos nas plataformas. 

§ Além disso, a blockchain não precisa necessariamente promover desintermediação 

para gerar valor. Há diversos outros benefícios que podem ser trazidos às atividades 

notariais e de registro pelo uso da tecnologia, tais como aumento de transparência, 

prevenção de fraudes, maior velocidade e redução de custos. 
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§ A blockchain, portanto, pode ser utilizada como infraestrutura de rede compartilhada 

para as atividades notariais e de registro. Nesse modelo, com o uso de redes de 

blockchain privadas, notários e registradores podem ser os agentes autorizados a 

inserir e modificar informações na plataforma, respondendo pela legalidade dos 

atos e autenticidade dos dados. Tal configuração, em caso de inviabilidade técnica ou 

econômica de duplicação da estrutura, poderia gerar preocupações concorrenciais 

em razão de eventuais negativas de acesso. Para sanar tal problema, pode-se 

aplicar a teoria das essential facilities, pela qual o monopolista detentor da 

infraestrutura de rede deve permitir acesso a terceiros, concorrentes ou não, em 

condições não discriminatórias para viabilizar a concorrência em mercados 

verticalmente relacionados. 

§ É possível, assim, pensar num modelo disruptivo que envolva a plataformização 

das atividades notariais e de registro. Nesse formato, o poder público pode contratar 

e supervisionar a atuação de uma empresa ou um consórcio de empresas que 

fique responsável pelo aparato tecnológico baseado em blockchain, que deverá 

servir como infraestrutura de rede compartilhada entre notários e registradores. 

§ Nesse formato, notários e registradores poderiam interagir com o público com o 

suporte de meios digitais, utilizando-se de sistemas de vídeo conferência e assinaturas 

eletrônicas. Os usuários dos serviços poderiam, por meio de aplicativos em 

telefones celulares ou computadores, contratar de serviços, efetuar pagamentos, 

ter acesso a certidões e documentos em geral, além de interagir com os notários 

registradores para a lavratura e registro de diferentes atos. 

§ Acredita-se que um modelo inteiramente digital e baseado em blockchain, 

acompanhado das medidas propostas para incentivar a concorrência, pode trazer 

diversas vantagens e tornar mais eficiente a prestação dos serviços notariais e de 

registro. O compartilhamento de infraestrutura poderia diminuir o custo em que 

notários e registradores incorrem para exercer suas atividades, justificando uma 

redução nos valores cobrados da população. Além disso, tal sistema pode permitir 

maior velocidade, transparência e segurança, garantindo, com isso, melhores 

resultados à sociedade. 

§ De fato, são muitos os potenciais benefícios que a blockchain pode trazer para as 

atividades notariais e de registro. Não se deve esquecer, contudo, como já ressaltado, 

que o advento de novas tecnologias pode gerar riscos não vislumbráveis num 

primeiro momento. É importante que o CNJ, enquanto órgão do Judiciário 
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responsável pela regulação dos serviços notariais e de registro, acompanhe de perto 

o desenvolvimento tecnológico para que possa compreender os impactos das 

inovações sobre o setor regulado e examinar a possibilidade da implementação de 

novas práticas, inclusive revisando normas atualmente vigentes. 
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