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RESUMO 

O exercício aqui desenvolvido tem como objetivo central esclarecer as 
hipóteses de aplicação da pena de suspensão a Notários e 
Registradores de acordo com a legislação pertinente, a saber, lei nº 
8.935 de 18 de novembro de 1994. O trabalho foi divido em 04 
segmentos iniciando objetivamente pela discussão sobre a natureza 
jurídica do delegado e conseguindo pacificar a polêmica em torno da 
não aplicabilidade de outras normas para fundamentar a sanção 
punitiva, objeto do estudo. Em seguida, entra no tema central com 
interpretações da norma e críticas ao legislador; e por fim está 
concluído com sugestões para que a sanção possa ser aplicada de 
maneira mais segura, justa e transparente.  
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1 - INTRODUÇÃO 

 
A função notarial e registral é de inestimável importância em uma 

sociedade capitalista, pois, sem dúvida, a propriedade imobiliária foi e continua 

sendo uma das formas mais seguras de se acumular riquezas e, mais ainda, porque 

a habitação é uma necessidade e desejo de todo ser humano.  

Segundo nosso ordenamento jurídico, a propriedade imobiliária se 

consolida com a transcrição do Título no Cartório de Registro de Imóveis 

competente. Não tenho dados estatísticos para confirmar mas acredito que a 

escritura pública seja o instrumento mais usado nas transmissões imobiliárias. A 

função do Tabelião de Notas e do Oficial de Registro de Imóveis está prevista na 

Constituição federal de 1988 e regulamentada pela Lei nº 8.935 de 18/11/1994. 

O foco central do presente trabalho é esclarecer as hipóteses de 

suspensão dos Notários e Registradores previstas nesta Lei. 

Inicialmente, são necessárias algumas considerações sobre o Regime 

Jurídico do Notário e do Registrador. 

 

2- DA NATUREZA JURÍDICA DO NOTÁRIO E DO REGISTRADOR 
 

Antes da promulgação da Constituição de 1988, os Notários e 

Registradores eram considerados “servidores públicos”. O art 236 da Carta Magna 

de 1988 determinou que os serviços notariais e registrais são exercidos por 

delegação do poder público em caráter privado.  

 
Art. 236 - Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter 
privado, por delegação do Poder Público.  
§ 1º - Lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e 
criminal dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos e 
definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário.  
§ 2º - Lei Federal estabelecerá normas gerais para a fixação de 
emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de 
registro.  



§ 3º - O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso 
público de provas e títulos, não se permitindo que qualquer serventia 
fique vaga, sem abertura de concurso de provimento ou de remoção por 
mais de seis meses.  
 
 
 

Estabeleceu-se, então, a polêmica sobre a natureza e alcance da 

privatização dos serviços notariais e de registro, notadamente se os delegados 

desses serviços são ou não servidores públicos, com as conseqüentes implicações: 

- responsabilização objetiva ou subjetiva; 

- aposentadoria compulsória por implemento de idade; 

- sujeição aos crimes que somente podem ser cometidos por 

funcionário público.  

A Lei Federal nº 8.935 de 18.11.1994, que regulamentou o art. 236 

dispondo sobre os serviços notariais e de registro, aparentemente, criou um novo 

estatuto para o notário e o registrador, com total liberdade no gerenciamento 

financeiro e administrativo dos serviços. Criou por conseqüência uma discussão 

enorme quanto à natureza jurídica dos notários e registradores. São ou não 

servidores públicos? Surgiram então duas correntes sobre o tema: uma favorável à 

aposentadoria compulsória aos 70 anos de idade, fundamentada no inciso II § 1º do 

art. 40, da Constituição de 1988, o que caracteriza a natureza de servidor público; e 

outra que não considera o delegado servidor público e em conseqüência não 

estando sujeito à aposentadoria compulsória. 

A matéria foi objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal que 

decidiu em 1996 pela aplicação da aposentadoria compulsória por idade, ou seja, 

aos setenta anos, em aresto proferido pelo relator Ministro Octávio GALLOTTI. 

Votaram vencidos os Ministros Marco Aurélio, Francisco RESEK e Sepúlveda 

PERTENCE. Na ocasião, o Ministro Marco Aurélio consignou que: 

 
Não se tem preceito algum que equipare o notário, que exerce a 
atividade em caráter privado, como está na cabeça do art. 236 da CF/88, 
com o servidor público. Ele não percebe dos cofres públicos, o ganho 
que aufere decorre da equação alusiva aos emolumentos cobrados, 
segundo a Lei Federal previsto no § 2º do art.236 e às despesas 
resultantes da atividade, correndo à respectiva conta qualquer 
desequilíbrio negativo que venha a exsurgir (RE 178.236/RJ). 
 
 



Depois continuou: 

 
Os notários, enquadrados no art. 236, em virtude de atuarem em caráter 
privado, não integram sequer a estrutura do Estado. Atuam em recinto 
particular, contando com os serviços de pessoas que também não têm a 
qualidade de servidor e que auferem salário em face de relação jurídica 
que se aproximam, não regida pela lei disciplinadora do regime jurídico 
único, mas pela consolidação das leis do trabalho (RE 178.236/RJ). 
 
 
 

Nesse sentido, Celso Antônio Bandeira de MELLO, que em parecer 

específico sobre a aposentadoria compulsória dessa categoria de delegados de 

serviço público, escreveu: 

 
Deveras, o art. 40, II da Constituição refere-se a “servidores públicos”. 
Ocorre que não há a mais remota possibilidade de se confundir titular de 
Serventia de Notas não oficializadas com servidor público e muito menos 
com o que a Constituição brasileira designou como “servidor público 
civil”, que é a espécie tipológica à qual se aplicam as regras do art. 40, 
como logo se dirá1 . 
 
 
 
Os notários exercem funções públicas mas fazem-no por delegação, tal 
como os concessionários de serviços ou obras públicas e bem assim os 
permissionários de serviços públicos, os quais nelas são investidos por 
concessão ou permissão. O Estado lhes comete atribuições próprias, 
irrogando seu desempenho a quem não integra o ser estatal; não se 
aloja nem em suas entranhas nem nas de suas criaturas2. 
 
 
 
Ora, a ninguém acudiria supor que os titulares de cartórios de notas 
fossem servidores de autarquia, sociedade de economia mista, empresa 
pública, fundação governamental ou ainda que fossem servidores 
integrados na intimidade da Administração Direta do Estado, seja porque 
não são remuneradas pelos cofres públicos ou de entidade 
governamental, o que bem demonstra que não se hospedam na 
intimidade da pessoa jurídica do Estado; seja porque – e este é fator 
definitivo para exibir o aclaramento que o Direito Constitucional Positivo 
deu à questão – nos termos do art. 236 da Lei Maior: Os serviços 
notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação 
do Poder Público3. 
 
 
 

                                                           
1 MELLO.  Celso Antônio Bandeira de.  Aposentadoria compulsória do notário e 

do registrador. Parecer de 13/07/1992. Disponível em http: //www.irib.org.br/bibli.asp.  Consulta em: 
19/01/05. 

2 Ibid. 
3 Ibid. 



É evidente que, ao contrário deles, os servidores públicos não atuam em 

caráter privado, nem agem por delegação. 

“Assim, é óbvio que os titulares de Cartórios de Notas não são servidores 

públicos. Porém, ainda que o fossem, nem por isso estariam necessariamente 

colhidos pelo art. 40 da Constituição (inciso II), porquanto o citado artigo se reporta 

somente a uma espécie de servidor público civil sujeito ao Regime Jurídico Único 

previsto no art. 39”.  

No mesmo sentido, manifestou-se o Ministro Sepúlveda PERTENCE nos 

seguintes termos: 

“Não tenho dúvida de que se trata de serviço público e aí me dispenso de 

outras considerações, tanto que se ‘sangrou na veia da saúde’ para mostrar o que 

me parece patente”. 

 
Cuida-se sim de um serviço público, o que, porém, não resolve por si só, 
o status do seu agente; nem todo serviço público é executado por 
servidor público e o exemplo típico é o do serviço público prestado por 
delegação do Estado, como está no art. 236 da Constituição. Não se 
pode conceber que o Estado delegue a prestação de serviço 
público a quem é servidor público. O delegado, é elementar, exerce a 
delegação em nome próprio; o servidor o faz em nome do Estado, 
“representa o Estado”, para fazer honrosa à linguagem do saudoso 
Pontes de MIRANDA (RE 178.236-6-RJ – ementa no DJ 11.4.97, p. 
1.610 ). 
 
 
 

Sem desrespeito a qualquer regra de hermenêutica, entendemos que para 

tentar pacificar a questão deve-se começar por não dar ao termo “servidor público”, 

sentido tão amplo que seja capaz de abranger notários e registradores. Como disse 

acima o ilustre Ministro Sepúlveda PERTENCE, se fosse o titular de Cartório 

Extrajudicial considerado servidor público, o serviço não seria considerado delegado, 

pois não se delega a si mesmo e sim a outro ente, no caso em tela, a um profissional 

do Direito. 

A matéria voltou a ser apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, ADI 

2602, e acreditamos que a tendência seja pela não aplicabilidade da aposentadoria 

compulsória para os delegados extrajudiciais. Entretanto, apesar de todas as 

considerações que podem levar à equiparação do notário e do registrador à 

qualidade de servidor público, a saber: provimento através de concurso público de 



provas e títulos, fiscalização por parte do poder judiciário e recolhimento de parte 

das receitas para os cofres públicos, nosso entendimento é de que notário e 

registrador não são servidores públicos, pois a lei específica, que regulamenta a 

atividade delegada aqui estudada, traz em seu art. 3º a definição de notário ou 

tabelião e oficial de registro ou registrador, definindo-os como profissionais de 

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

de registro e, ainda, em seu art. 39, que trata das hipóteses de extinção da 

delegação, não está consignada a possibilidade de aposentadoria por implemento 

de idade. Se quisesse o legislador dar ao delegado o status de servidor público, a 

oportunidade seria através da lei regulamentadora da atividade, o que não o fez. 

 

3 - DA SUSPENSÃO 
 

Após as breves considerações sobre a natureza jurídica do Notário e 

do Registrador, focamos agora nosso estudo na proposta de que as hipóteses de 

suspensão são apenas as previstas na Lei nº 8.935 de 18 de novembro de 1994, 

sistematizada em 55 artigos, subdivididos em cinco títulos e 09 capítulos, que foi 

editada pela União, no exercício de sua competência constitucional para legislar 

sobre registros públicos e notários (art.22, da CF/1988). 

Segundo o dicionário Silveira BUENO, “suspender” significa pendurar; 

deixar pendente; interromper temporariamente; privar de um cargo ou dos 

respectivos vencimentos provisoriamente; impedir por algum tempo; reter; pendurar-

se; ficar suspenso; interromper-se.  

Para José CRETELLA JR. ”suspensão” (aplicada ao servidor público) é 

o afastamento forçado do cargo que a Administração impõe ao servidor público, 

durante certo tempo, com perda da remuneração correspondente e impedimento de 

adentrar no órgão público. 

A sanção disciplinar de Suspensão é aplicável em falta de natureza 

grave e somente por tempo determinado de acordo com a legislação pertinente e na 

maioria dos Estatutos é aplicável em caso de reincidência em “falta disciplinar de 

natureza leve.”  



A Lei nº 8.935 traz no Capítulo VI sob o título: “Das infrações 

disciplinares e das penalidades”, em seis arts (31 a 36) a regulamentação das 

hipóteses de suspensão de notários e registradores.  

A função de delegado público nos cargos aqui referidos se inicia por 

meio de concurso público de provas e títulos e exige ainda outros requisitos para 

efetiva delegação, conforme dispõe no capítulo I, arts 14 a 19.  

Vejamos, tem-se por óbvio que o concurso público exige um mínimo de 

conhecimento específico do candidato para se tornar delegado. A elaboração do 

concurso é de competência do poder judiciário com a participação da Ordem dos 

Advogados do Brasil, Ministério Público, um Notário e um Registrador. Ora, se o 

exame é de elaboração complexa faz-se entender que o candidato aprovado tem 

condições para assumir a função e, portanto, incorrer em um mínimo de erros 

possíveis. Entretanto, na prática, as atividades notariais e registrais são um tanto 

quanto complexas e de difícil execução, o que pode levar o profissional a cometer 

erros.  

Além dos equívocos que acontecem, involuntariamente, pode 

acontecer de o delegado ou até mesmo algum preposto, agir de má-fé, falhando na 

conduta e causando prejuízos a terceiros e até mesmo ao Estado.  

Diz o art. 31 da comentada Lei: São infrações disciplinares que 

sujeitam os notários e os oficiais de registro às penalidades previstas nesta lei: 

I – a inobservância das prescrições legais ou normativas; 

II – a conduta atentatória às instituições notariais e de registro; 

III – a cobrança indevida ou excessiva de emolumentos, ainda que sob 

a alegação de urgência; 

IV – a violação de sigilo profissional; 

V – o descumprimento de quaisquer dos deveres descritos no art. 30. 

Tem-se então no art. 31 a tipificação de condutas que podem levar a 

suspensão do oficial de registro e de notas. O núcleo do caput do artigo é o termo: 

“São infrações disciplinares”. 

Há infração disciplinar quando o agente adota uma conduta que fere o 

texto legal. No caso do inciso I, entendo que houve exagero, pois em um Estado de 

Direito qualquer  procedimento, que não seja legal, é passível de pena.  



O inciso II deve ser analisado com cautela pois repele a conduta 

atentatória às instituições notariais e de registro, mas não define o que seja esta 

conduta atentatória, ficando assim o agente à mercê da interpretação da autoridade 

fiscalizadora (juízo corregedor). Em nosso entendimento deve ser entendido como 

atentatória somente os atos dolosos, não se considerando então os que o agente 

não quis produzir o resultado. 

O inciso III é bastante objetivo, pois os emolumentos devidos pelos 

atos extrajudiciais são definidos em lei e deve-se observar aqui o disposto no inciso 

VII do art. 30 da Lei nº 8.935 que diz que é dever do Notário e do Oficial de Registro 

“afixar em local visível, de fácil leitura e acesso ao público as tabelas de 

emolumentos em vigor”.  

No inciso IV do artigo, tem-se por infração disciplinar a violação do 

sigilo profissional. Os cartórios (serventias) extrajudiciais são de caráter 

eminentemente público, de acordo com o próprio art. 1º da Lei nº 8.935/94 que diz 

que os “Serviços Notariais e de registro são os de organização técnico-administrativo 

destinados a garantir a publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos atos 

jurídicos.” Acontece nas atividades que o notário ou oficial de registro por vezes se 

torna um verdadeiro confessionário tendo em vista que para orientar a parte precisa 

se inteirar dos fatos a respeito da situação pretendida. Entendo que o termo “sigilo 

profissional” deve se alojar, nesse ponto, nos relatos verbais feitos pelas partes e 

também quanto à documentação arquivada, devendo em relação a estas proceder 

de maneira que só as partes interessadas tenham acesso: os instrumentos prontos, 

devidamente inseridos nos livros pertinentes são públicos não podendo o notário ou 

oficial de registro negar cópias ou traslados a quem quer que seja.  

Por fim, o inciso V do art. 31 traz, assim como o inciso I, verdadeiro 

exagero pois caracteriza como infração disciplinar o descumprimento de quaisquer 

dos deveres descritos no art. 30. Ora, se no texto anterior já se tem a imposição dos 

deveres, significa que a não-observância das obrigações impostas já é a própria 

infração.  

No art. 32, o legislador consignou as espécies de pena que estão 

sujeitos os notários e registradores, assegurado o amplo direito de defesa. As penas 

são as seguintes: repreensão, multa, suspensão por 90 (noventa) dias, prorrogável 



por mais 30 (trinta); e por fim, a hipótese de perda da delegação. O texto do artigo é 

claro em definir como destinatários somente o delegado, excluindo por 

conseqüência os escreventes e auxiliares.  

No primeiro inciso a pena é a de repreensão não determinando, 

entretanto, se esta deve ser escrita ou simplesmente verbal. Melhor seria se a lei 

contemplasse de forma expressa que a repreensão deve ser sempre escrita, ainda 

que se trate da forma mais branda de apenamento. Atente-se para o ponto de que 

“repreensão” pode aqui ser sinônimo de “advertência” - o que, para nós, seria em 

casos de menor gravidade, podendo ser feita de maneira verbal e entendemos não 

ser de bom alvitre para notários e registradores. 

No inciso II, a pena prevista é a de multa. Trata-se de imposição 

pecuniária sem expressar os critérios que possam determinar o quantum.  

No inciso III, enfim chegamos à primeira hipótese de suspensão, diz o 

inciso: suspensão por 90 dias prorrogáveis por mais 30. Suspensão aqui estudada 

tem o objetivo de afastar o delegado, dentro dos prazos previstos, de suas funções e 

deixando de receber a remuneração correspondente, todavia, nessa hipótese, não 

está expresso se o não-recebimento é integral ou em parte, como faz o art. 36 da Lei 

nº 8.935/94 que será estudado adiante. 

Em qualquer das hipóteses de suspensão o vínculo entre o Estado e o 

delegado suspenso continua mas os atos destes ficam sustados, enquanto estiver 

suspenso. Vejamos, a suspensão prevista no art. 32 é pura e simples, ou seja, 

suspende-se o delegado, este não pode praticar os atos inerentes à sua função e 

ainda não recebe os emolumentos devidos.  

O inciso IV traz a hipótese de perda da delegação que não é objeto 

central deste estudo e é tratado em separado no art. 35 da referida lei. 

No art. 33, está expressa a gradação das penas previstas e diz que: 

“As penas serão aplicadas: I – a de repreensão no caso de falta leve; II – a de multa, 

em caso de reincidência ou de infração que não configure falta mais grave. III – a de 

suspensão, em caso de reiterado descumprimento dos deveres ou de falta grave. 

Essa norma faz surgir uma dúvida na prática, pois não determina os 

critérios para se estabelecer se a falta é leve ou grave, ficando o delegado sujeito à 

interpretação da autoridade fiscalizadora (Corregedoria de Justiça – Diretor do Foro). 



Para a aplicação de multa, em caso de reincidência, deve se fazer uma 

analogia com os institutos de Direito Penal: reincidência real (o titular já cumpriu a 

pena anterior) e reincidência ficta (o apenamento foi aplicado, mas não cumprido). 

Para nós, o que importa é a reincidência específica, ou seja, o tipo de conduta ilegal, 

que deve ser idêntico, não se aplicando para casos simplesmente parecidos. 

O art. 33, termina da seguinte forma: “a de suspensão, em caso de 

reiterado descumprimento dos deveres ou de falta grave”. Se o agente agiu de 

maneira ilegal reiterada vezes significa que não é mais o caso de se aplicar a pena 

de multa, pois a pena pecuniária deve ser aplicada na reincidência e não mais 

quando o caso for de descumprimento legal repetido mais de uma vez. 

A última hipótese de suspensão desse artigo é o de falta grave. Aqui, 

mais uma vez fica consignada a crítica ao legislador que não adotou critérios para 

determinação se a falta é grave ou leve, ficando o agente sujeito à critérios próprios 

da autoridade fiscalizadora.   

No art. 34, o legislador agiu corretamente ao estabelecer que as penas 

serão aplicadas conforme a gravidade do fato e não tendo que obedecer à ordem de 

gradação. É certo, pois, imagine que o delegado efetue um ato doloso causando 

danos para o interessado e/ou até mesmo para o Estado, de maneira que tal 

conduta seja tipificada como falta grave dando ensejo à pena suspensão. Se não 

estivesse excluída a imposição, independente de gradação, teria que primeiro ser 

aplicada a repreensão, depois a multa para se chegar à pena cabível, ou seja, a 

suspensão.   

O artigo trata em separado da pena de perda da delegação - o que não 

é objeto do presente estudo ficando apenas consignado que, sem dúvida, a 

autoridade competente para destituir o agente do cargo é o governador do Estado, 

afastada a possibilidade de ser feito apenas pelo judiciário.  

Enfim, o art. 36, é o de melhor redação, pois prevê o tempo da 

suspensão, a pessoa que deverá substituir o titular e mais, o destino da receita, 

enquanto suspenso o notário ou oficial de registro. Para uma análise melhor do art. 

36 da lei nº 8.935/94:  

 
Art. 36 - Quando para a apuração de faltas imputadas a notários ou a 
oficiais de registro for necessário o afastamento do titular do serviço, 



poderá ele ser suspenso, preventivamente, pelo prazo de 90 (noventa) 
dias, prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias. 
1º - Na hipótese do caput, o juízo competente designará interventor para 
responder pela serventia quando o substituto também for acusado das 
faltas ou quando a medida se revelar conveniente para os serviços. 
2º - Durante o período de afastamento, o titular perceberá metade da 
renda líquida da serventia; outra metade será depositada em conta 
bancária especial, com correção monetária.  
3º - Absolvido o titular, receberá ele o montante dessa conta; condenado, 
caberá esse montante ao interventor. 
 
 
 

No caput, está a possibilidade de suspensão do notário ou do oficial de 

registro, ficando a autoridade fiscalizadora responsável para determinar se é melhor 

ou até necessário, a suspensão para apuração dos fatos.  

No § 1º, acertou o legislador ao estabelecer a possibilidade de atuação 

de uma pessoa estranha à serventia, interventor, quando o substituto também for 

suspeito de praticar atos nocivos. 

Na atividade extrajudicial, o titular é, em regra, o centro das atenções, 

pois é ele o delegado e como a atividade é exercida em caráter privado, é ele que, 

dentre as várias atribuições, quem contrata seus prepostos e quem nomeia os 

escreventes e substitutos. Devido a esse caráter de fidelidade que o substituto tem 

com o titular, entendemos ser mais transparente que a serventia passe a ser regida 

por um interventor nessa hipótese. 

O § 2º trata do destino da renda líquida da serventia no período de 

afastamento do titular; a única crítica é pelo fato de que diz a regra que metade da 

renda líquida será depositada em conta corrente especial.  

E de acordo com § 3º, o interventor terá direito a essa metade se o 

titular for condenado. Pode acontecer que em Cartórios (serventias) de grande 

movimento isso pode significar um valor bem alto levando o interventor a ter 

interesse na condenação do titular, prejudicando de alguma forma a investigação. 

Melhor seria que a lei prescrevesse uma quantia para o interventor sem vinculá-la ao 

condenamento ou não do titular.  

Para ilustrar o presente estudo, transcrevo aqui dois casos concretos 

julgados pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul sendo que no primeiro caso, 

inclusive a sanção da infração disciplinar passou pela suspensão e culminou na 

perda da delegação:  



EMENTA: ADMINISTRATIVO. TITULAR DE SERVIÇO NOTARIAL E 

DE REGISTRO. PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL, AO EFEITO DE 

DECLARAR A DESCONSTITUIÇÃO DA DELEGAÇÃO. SUSPENSÃO DO 

NOTÁRIO E REGISTRADOR. NOMEAÇÃO DE INTERVENTORA, 

REMUNERAÇÃO. PRAZO MÁXIMO DE SUSPENSÃO DE 120 DIAS, REGULADO 

PELO ART. 36 DA LEI Nº 8935/94, QUE NAO SE APLICA A HIPÓTESE. 

INCIDÊNCIA DA REGRA DO ART. 35, § 1º, DA MESMA LEI, DETERMINANDO O 

AFASTAMENTO ATÉ DECISAO FINAL, NO CASO DE PROCEDIMENTO AO 

EFEITO DA PERDA DA DELEGACÃO NOTARIAL OU DE REGISTRO. NAO HÁ 

ILEGALIDADE MANIFESTA NO ATO DE ATRIBUIR REMUNERAÇÃO A 

INTERVENTORA DESIGNADA, MESMO MANTENDO CONTRATO DE TRABALHO 

COM O TITULAR SUSPENSO, CONJUNTAMENTE COM OS SALÁRIOS 

PRÓPRIOS DO CARGO DESEMPENHADO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO 

E CERTO VIOLADO, POR ATO ABUSIVO OU ILEGAL, DEMONSTRADO DE 

PLANO. SEGURANÇA DENEGADA. (7FLS.) (MANDADO DE SEGURANÇA Nº 

599240603, SEGUNDO GRUPO DE CÂMARAS CÍVEIS, TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

DO RS, RELATOR: LUIZ ARI AZAMBUJA RAMOS, JULGADO EM 10/12/1999). 

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE 

ADMINISTRATIVA E DISCIPLINAR DOS NOTÁRIOS. INCIDÊNCIA DA REGRA DO 

ART. 236, DA CF/88, E DAS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 8.935/94, QUE 

REGULAMENTOU OS SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS. ATO VICIADO 

PRATICADO PELO PREPOSTO DO NOTÁRIO, FUNDADO NO 

RECONHECIMENTO DE FIRMA FALSA EM DOCUMENTO FALSO, INEXISTENTE, 

NO OFÍCIO, O RESPECTIVO CARTÃO DE AUTÓGRAFOS. APLICAÇÃO DE PENA 

DE SUSPENSÃO AO NOTÁRIO PELA AUTORIDADE COMPETENTE. 

LEGALIDADE. O NOTÁRIO RESPONDE NA VIA DISCIPLINAR POR ATO 

PRATICADO PELO PREPOSTO EM RAZAO DO ATO DE DELEGAÇÃO 

CONFERIDO PELO PODER PÚBLICO E TAMBÉM PELA INOBSERVÂNCIA DA 

REGRA TÉCNICA INSCULPIDA NO ART. 7, INCISO IV, DA LEI DE REGÊNCIA, 

POIS A ELE COMPETE, COM EXCLUSIVIDADE, O RECONHECER FIRMAS. EM 

DELEGANDO A OFICIAIS ESCREVENTES TAL ATIVIDADE, ASSUME O RISCO 

PERANTE A AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. DENEGADA A ORDEM 



IMPETRADA. VOTO VENCIDO. (MANDADO DE SEGURANÇA Nº 597267392, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: 

AUGUSTO OTÁVIO STERN, JULGADO EM 15/04/1999). 

 
4 - CONCLUSÃO 

 
Diante do exposto, podemos concluir que apesar das possíveis 

confusões a respeito do tema, considerando também que a legislação pertinente é 

um tanto quanto recente, o que pode levar a alguns efeitos transitórios, podemos 

afirmar que notários e registradores estão sujeitos somente às hipótese de 

suspensão previstas na Lei nº 8.935, pois  conforme consignado acima não se 

enquadram no rol de servidores públicos, ainda que a expressão tenha sentido 

amplo. São sim delegados de serviços públicos, mas nem por isso servidores 

públicos. 

Pacificada então essa questão, é certo da não aplicabilidade de outras 

normas para se fundamentar a suspensão, concluímos que a Lei nº 8.935/94, foi 

omissa em seu art. 32, quando não determinou por expresso o destino da renda 

auferida no período da suspensão. Falhou também o legislador ao não estabelecer 

critérios de gradação das faltas, porém acertou ao determinar que as penas podem 

ser impostas, independentemente de gradação, mas de acordo com a gravidade do 

fato. 

Finalmente, entendemos que melhor seria a condensação dos arts 32 e 

36 individualizando, porém, as hipóteses em que a falta já estivesse consumada 

(art.32) e as hipóteses de suspeita e conseqüente investigação (art.36). 
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