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RESUMO 

 

As serventias extrajudiciais, comumente denominadas de cartórios, 
desempenham atividades imprescindíveis para a vida em sociedade, e, desta 
forma, os serviços notariais e registrais do Brasil, estão presentes desde o 
nascimento de uma pessoa natural até o seu óbito e a sucessão de seu 
patrimônio, também compreendendo estreita ligação à ordem, manutenção e 
organização do Estado. Após o advento da Constituição Federal de 1988, para 
ser titular de um cartório é necessário aprovação em concurso público, o que 
antes da reforma constitucional, ocorria por concessões políticas ou por 
transmissão via hereditariedade. O serviço prestado pelos cartórios é público, 
entretanto, possui caráter privado, haja vista, o Estado delega sua 
administração, a um particular. Os funcionários das serventias, são contratados 
pela pessoa física do Notário ou Registrador, e assim, regidos pela 
Consolidação das Leis do Trabalho, conforme a Lei 8.935/1994 dispõe em seu 
Artigo 20. Na extinção ou ausência do delegado Titular, as figuras do Interino 
ou Interventor, que possuem finalidade, função e características distintas, 
assumirão temporariamente, de forma limitada, a administração do Serviço. 
Embora sejam os obreiros celetistas, as especificidades que a atividade possui, 
tem tornado a CLT inaplicável em grande maioria dos casos, especialmente no 
que tange à sucessão trabalhista, e, diante disso, a situação que se encontram 
é de vulnerabilidade jurídica, com uma proteção mitigada dos instrumentos 
legais, uma vez que não existe posição consolidada sobre a responsabilidade 
trabalhista pelos encargos devidos a estes, no momento da extinção da 
delegação do Titular, desta forma, os empregados cartorários encontram-se a 
mercê da interpretação analógica do juízo, nos casos em que instituem lides na 
Justiça do Trabalho. 
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INTRODUÇÃO  

 

As Serventias Extrajudiciais são comumente chamadas de Cartórios ou 

Serviços Notariais e de Registro, constituindo serviço essencial à vida social e 

administrativa das pessoas físicas, jurídicas e do Estado.  

Conforme a Carta Magna elenca, os serviços notariais e de registro são 

exercidos em caráter privado, por meio de delegação do Poder Público, onde 

em decorrência de concurso público ocorre o provimento das vagas para 

ingresso na atividade notarial e de registro. 

É possível assim observar que as atividades dos cartórios podem ser 

classificadas em duas espécies: as judiciais - também denominadas serventias 

judiciais, vinculadas ao Poder Judiciário e onde os servidores enquadram-se 

como funcionários públicos; e as notariais ou de registros, exercidas por 

delegação do poder público, através de pessoas naturais, conforme direciona o 

art.236 da Constituição Federal. 

Neste artigo, frisa-se a matéria relacionada às características, bem como, a 

responsabilidade trabalhista dos três tipos de delegatários dos serviços 

notariais e de registro, quais são: os titulares, os interinos e os interventores. 

Tratar-se-á a temática relacionada as crescentes demandas trabalhistas 

enraizadas na insegurança jurídica causada pela grande lacuna do 

ordenamento jurídico em se tratando das responsabilidades trabalhistas do 

delegatário interino, por este ser o delegatário responsável de modo precário e 

não efetivo. 

Não há até o momento legislação especial que compreenda a classe de 

trabalhadores das serventias extrajudiciais, o que, no âmbito trabalhista, 

compreende um vácuo, que atinge de forma incisiva os colaboradores 

enquadrados neste panorama. 

Apesar de haver a classificação de celetista, os trabalhadores das serventias 

extrajudiciais, se encontram em situação de vulnerabilidade, deparando-se com 
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a inaplicabilidade da CLT à suas especificidades, fazendo com que o vínculo 

empregatício não forneça segurança necessária quanto à responsabilização do 

empregador. 

 

1 - RETROSPETIVA HISTÓRICA DO SERVIÇO NOTARIAL E DE REGISTRO 

 

Realizando uma breve retrospectiva da história do serviço notarial e sua 

representação, vislumbrasse que as atividades cartorárias evoluíram, 

incialmente tratando-se de objeto de concessão por interesses comumente 

políticos, transitando em determinado período pela alçada da religião, que por 

muito tempo fundiu-se com a política e a administração do Estado, até 

conceber seu estado atual, de exigência de concurso público para o ingresso 

na atividade através da EC n. 07/77 e as orientações do regime jurídico de 

contratação pela Constituição Federal de 1988. 

Com isso, podemos observar que nas primeiras civilizações organizadas, o 

Estado era fundado na ideia de Chefe Supremo com poder emanado de um 

Deus, ou seja, sob a égide da religiosidade. No Egito, o Estado regulamentava 

todas as atividades econômicas, sendo os escribas (pessoas de confiança ou 

parentes do Faraó) os representantes de centralização do poder, por 

possuírem o conhecimento da escrita e contabilidade, registrando todo o tipo 

de determinação proveniente das relações estatais, praticando uma espécie de 

serviço notarial primitivo. 

Posteriormente, cria-se o Código de Hamurabi, o primeiro escrito, destinado a 

regulamentar as relações socioeconômicas e políticas, de acordo com as 

classes sociais. Nesse sentido, observa-se que os funcionários do Estado, 

públicos, eram particulares que prestavam serviços ao governo, sendo ainda, 

pessoas de confiança ou parentes dos Chefes de Estado, ao passo da 

discricionariedade. 
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Os tabeliões, surgiram na sociedade romana, de forma particular, 

encarregando-se de registrar escrituras e atividades oficiais do império. E 

assim, enraizou-se a atividade ao longo do tempo dentre as sociedades. 

A história do Registro de Títulos e Documentos em nosso país pode ser 

definida como a necessidade de abarcar a publicidade das ações e 

documentos particulares, que através do preenchimento de determinados 

requisitos, tornar-se-ão vinculados a força pública, valendo-se de efeito erga 

omnes.  

No Brasil Colonial o provimento dos cargos relativos ao que hoje se conhece 

como serviços cartorários, realizava-se por meio de nomeação pelo soberano 

português, assim como os demais cargos da administração judicial, ao passo 

da discricionariedade. 

No Brasil Império observa-se uma estrutura mais elaborada dos serviços 

notariais, com a organização das comarcas judiciárias, todavia dada a fusão 

socioeconômica e política entre o Estado e a Igreja, diversas atribuições 

registrais, como o registro de pessoas naturais e de imóveis, eram praticadas 

pela entidade paroquial. 

Com o advento da proclamação da República e a consequente segregação 

entre Estado e Igreja, iniciou-se um processo de institucionalização dos 

serviços notariais e de registro, com a criação de Serventias, que ainda se 

confundiam em processos judiciais e extrajudiciais, e a estruturação 

antecessora da entidade cartorária atual.  

A posteriori, a movimentação democrática de 1964, representou um novo 

marco fundamental para a instituição cartorária do foro judicial e extrajudicial, 

pois, até então, as funções eram concedidas e designadas aos apadrinhados 

políticos, a título de interesses particulares, as quais passavam de pais para 

filhos, sem nenhum fundamento e direcionamento jurídico. 

Constituindo serviço público essencial a sociedade, e de acordo com o 

parâmetro da legalidade, insurge a EC 7/77 que oficializou os serviços notariais 
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e de registro, estabelecendo a forma de ingresso na atividade através de 

concurso público; com a EC/22 em 1982, estabelece-se a forma de provimento 

das serventias extrajudiciais, através da legislação estadual, obedecendo a 

classificação em concurso de provas, oficializando também, o foro judicial. 

Com o advento da Constituição Federal de 1988, e seu condão de legalidade e 

publicidade, atribuiu-se às serventias extrajudiciais a denominação de serviços 

notariais e de registro (nomem iuris), onde, haveriam algumas atividades 

delegadas pelo poder público, em caráter privado sob fiscalização e controle da 

Administração Pública.  

Assim, apesar da estreita ligação dessa função com o ente estatal, em especial 

o Poder Judiciário, o Constituinte cuidou em observar que a serventia 

extrajudicial, deveria conter uma dinâmica compatível com as relações 

privadas, que acompanhasse as rápidas transformações das relações 

socioeconômicas neste cenário. Cria-se então um sistema de dupla face, onde 

haveria a delegação do poder público a pessoas físicas, portadoras da inteira 

responsabilidade do serviço, por meio de concurso público, para exercerem a 

função de forma privada sob a fiscalização e orientação do Poder Judiciário. 

Dessa forma, o ingresso na atividade cartorária depende de concurso público 

de provas e títulos; e com isso lei regulará as atividades, disciplinando a 

responsabilidade civil e criminal dos agentes delegados e a lei federal 

estabelecerá normas gerais para fixação dos emolumentos dos serviços 

notariais e de registros (CF/88, art. 236). 

Em 18 de novembro de 1994, com a Lei nº 8.935, cria-se o Estatuto dos 

Notariais e Oficiais de Registros. A referida lei tem o escopo de 

regulamentação proposto no art. 236 da CF/88, dispondo sobre os serviços 

notariais e de registros. Trata assim, da natureza e fins; titulares; atribuições e 

competência dos notários e dos oficiais de registros; normas comuns para o 

ingresso na atividade e dos prepostos; responsabilidade civil e criminal; 

incompatibilidade e impedimentos; deveres e direitos; infrações disciplinares e 

penalidades; fiscalização pelo Poder Judiciário; extinção da Delegação; 

seguridade social e Das Disposições Gerais e Transitórias. 
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Todavia, não se tratou nesta lei, da responsabilidade trabalhista criada na 

ceara das serventias extrajudiciais, ao passo que com esta lacuna, existem 

instrumentos do regime celetista que não possuem aplicabilidade às 

especificidades da atividade cartorária. 

 

2 -  RAMO DE ATIVIDADE E SUAS ESPECIFICIDADES  

 

A natureza jurídica das Serventias Extrajudiciais é ainda, objeto de grande 

discussão em meio à doutrina e o que podemos afirmar, segundo a 

Constituição Federal Brasileira vigente, é que a atividade dos serviços notariais 

e de registro é pública, contudo, delegada a um particular para a execução do 

serviço, consequentemente, possuindo caráter privado.  

Neste sentido, Luciana, discrimina em seu artigo, publicado pelo site do 

Instituto de Registro Imobiliário do Rio Grande do Sul, que:  

“Os notários e registradores são profissionais cuja atividade possui 
assento constitucional, onde está expressamente referido o caráter 
privado em que exercem suas atribuições, por delegação do poder 
público, mediante ingresso por concurso público de provas e títulos, 
conforme artigo 236 da Constituição Federal, que estabelece: Art. 
236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter 
privado, por delegação do poder público. 1º Lei regulará as 
atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos 
notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, e definirá a 
fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário. 2º Lei federal 
estabelecerá normas gerais para fixação de emolumentos relativos 
aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro. 3º O 
ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso 
público de provas e títulos, não se permitindo que qualquer serventia 
fique vaga, sem abertura de concurso de provimento ou de remoção 
por mais de seis meses. Tem importância, neste estudo, direcionado 
a averiguar a responsabilidade civil dos notários e registradores no 
desempenho de suas funções, a Lei nº  8.935/1994, que define tais 
serviços como de organização técnica e administrativa destinados a 
garantir a publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos atos 
jurídicos (artigo 1º), exercidos por profissionais do direito dotados de 
fé pública (artigo 2º), aos quais são conferidas diversas atribuições. 
Estão incluídos como titulares dos respectivos serviços, nos termos 
do artigo 5º da mencionada lei, os tabeliães de notas, os tabeliães e 
oficiais de registro de contratos marítimos, tabeliães de protestos de 
títulos, oficiais de registros de imóveis, oficiais de registros de títulos e 
documentos e civis das pessoas jurídicas, oficiais de registros civis 
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das pessoas naturais e de interdições e tutelas e oficiais de registro 
de distribuição.” (VELASQUES, 2019) 

 

 
Em consonância com a Constituição Federal, vislumbrando seus ditames de 

cunho igualitários, conforme apontado no tópico 1.1, direcionou-se a 

erradicação da “política cartorária” comandada pelo “dono do cartório”, onde se 

adotou uma postura de processo objetiva e imparcial, realizada através de 

concurso público, onde o profissional do direito, dotado de fé pública, a quem é 

delegado o exercício da atividade notarial e de registro, possui total 

responsabilidade sobre a entidade notarial.  

Ao Titular do cartório, cabe, conforme dispõe na Lei 8935/94:  

“Art. 21. O gerenciamento administrativo e financeiro dos serviços 
notariais e de registro é da responsabilidade exclusiva do respectivo 
titular, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, 
investimento e pessoal, cabendo-lhe estabelecer normas, 
condições e obrigações relativas à atribuição de funções e de 
remuneração de seus prepostos de modo a obter a melhor qualidade 
na prestação dos serviços.” 

Ou seja, o delegatário efetivo, possui livre gerenciamento sobre o Cartório, 

podendo contratar prepostos, ajustar salários, rescindir contratos de trabalho, e 

além disso, sendo de suma importância para a elucidação do tema, possui a 

responsabilidade quanto ao pagamento das verbas salariais, e rescisórias de 

seus funcionários, visto que, este possui a gestão de todos os atos e, além 

disso, após o Titular quitar as despesas e repasses mensais, todo o lucro da 

atividade cabe à pessoa do tabelião ou oficial, não tendo limitação legal no que 

tange a teto salarial. 

No Brasil, alguns titulares tomaram posse do cargo, anteriormente à reforma 

constitucional e algumas serventias extrajudiciais, até hoje, estão sob sua 

gestão. Ocorre que, haja vista a posição delegada, poderão haver motivos para 

que o cargo não esteja ocupado. 

Neste ínterim, cabe salientar que grande parte dos tabeliães e oficiais, titulares 

anteriores à Constituição, já faleceram ou por outro motivo significativo, 

perderam a capacidade civil e jurídica para gerir o serviço.  Assim, na ausência 

do Titular, por óbito, incapacidade civil ou perda da delegação, faz-se 
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necessário que um interino ou um interventor, em determinação pelo Estado, 

de forma temporária, atuem na administração da Serventia, no período de 

vacância, bem como a Desembargadora Maria Lúcia enumera: 

Em havendo vacância da delegação, por aposentadoria, morte ou 
perda do cargo pelo titular, o Corregedor-Geral da Justiça nomeia ou 
designa pessoa, que assume a unidade e a responsabilidade de dar 
continuidade aos serviços, conforme o disposto no § 2º do art. 39 da 
Lei n. 8.935/94, ou seja, “§ 2º Extinta a delegação a notário ou a 
oficial de registro, a autoridade competente declarará vago o 
respectivo serviço, designará o substituto mais antigo para responder 
pelo expediente e abrirá concurso”, designação essa que na verdade 
tem o mesmo status do delegado, contudo despojado do caráter de 
titularidade. (MAGALHÃES, 2006, p. 114). 

Importante enumerar, que neste período em que a serventia se encontra em 

vacância e o concurso para provimento de vaga está em andamento, a 

entidade cartorária permanece em suas atividades, haja vista sua função 

imprescindível a vida do Estado, havendo continuidade da prestação de 

serviços por todos os colaboradores ali vinculados. 

Diante do cenário supracitado, de acordo com o Artigo 39, caput e § 2º da Lei 

8.935/94, cabe designação do Interino, para administrar de forma temporária o 

Cartório, em caso de extinção da delegação, quando ocorrer a morte do titular, 

a aposentadoria facultativa, a invalidez, renúncia, ou perda da delegação com 

fulcro no Artigo 35 da mesma Lei. Neste caso a autoridade competente deve, 

antes de nomear interino, declarar vaga a Serventia, após isso proceder com a 

nomeação temporária do substituto mais antigo, e abrir-se-á concurso público 

para provimento da vaga. 

Neste sentido, o Provimento 77/2018 do CNJ também dispõe sobre a 

designação de responsável interino pelo expediente extrajudicial, e inclusive 

delimita a percentagem que o designado deve auferir como salário, desta 

forma, o Artigo 6º do dispositivo já citado, dispõe que o montante é de 90,25% 

dos subsídios de Ministro do Supremo Tribunal Federal, o restante do lucro 

com as atividades cartorárias, deve ser repassado ao Tribunal de Justiça do 

Estado, e, caso não ocorra o cumprimento de tal exigência a designação deve 

ser revogada.  



9 

 

Além disso, o Interino deve solicitar autorização à Corregedoria do estado, 

quando for necessário comprar mobiliário para o cartório, ou quando for preciso 

fazer reformas, aumentar salários, dentre outras ações, e com isso resta a 

limitação que a interinidade possui, não podendo se confundir a atuação e 

gestão deste designado com a do Titular. 

A partir desta exposição, nota-se a mitigação da responsabilidade trabalhista 

do interino, que em autorização do Juiz Corregedor, podem apenas fazer 

admissões exclusivamente repositórias, ou seja, que não venham a onerar a 

serventia, e realizar ajustes salariais com base nas convenções coletivas do 

ramo. (ARIOSI, 2020). 

Diferentemente do titular e do interino, o delegatário interventor possui função 

distinta, visto que, conforme disposição dos artigos. 31 a 36 da Lei 8435/94, no 

tocante a sessão referente a infrações disciplinares e suas eventuais 

penalidades, será designado interventor, pelo Juiz Corregedor, para que exerça 

as prerrogativas para qual foi designado nos serviços notariais e registrais, 

exclusivamente quando em razão de infrações praticadas pelo Oficial ou 

Notário e por seu substituto, ensejarem apurações de fatos em procedimento 

disciplinar. 

É o que define o Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do 

Espírito Santo, Foro Extrajudicial:   

“§ 1º Interventor é quem responde por cartório notarial ou de registros 
públicos, quando o titular do serviço estiver afastado para apuração 
de fatos em procedimento administrativo disciplinar, e o substituto 
também for acusado das faltas ou quando a medida se revelar 
conveniente para os serviços, nos termos do art. 35, § 1º, e 36 da Lei 
nº 8.935, de 18 de novembro de 1994.“ 

Destarte, o indivíduo nomeado irá desempenhar tarefas características do 

Estado, no intuito de continuar com a prestação do serviço público, quitar os 

débitos fiscais e trabalhistas mensais.  

Quanto à remuneração do Interventor, o Artigo 36 § 2º e 3º da Lei 

supramencionada dispõe que durante o período de ausência do titular, metade 

da renda líquida da serventia será destinada ao Titular e a outra metade 
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mensalmente será depositada em conta específica, caso seja absolvido o 

delegatário ausente, aquele valor retido em conta a ele será devido, mas, em 

caso de condenação será devido o montante ao interventor. 

No Brasil, um concurso público para provimento de vagas nos Cartórios 

delonga por meses ou anos, bem como um processo disciplinar, embora a 

legislação vigente estipule prazos de curto tempo, não é o que ocorre no 

cenário real e por isso, muitos Estados por meio das Corregedorias vem 

delimitando salário que o Interventor irá auferir como é o caso da Corregedoria 

Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo, por meio do Código de Normas 

do Foro Extrajudicial, que dispõe no Artigo 843: 

“§ 1º A remuneração do interventor será estipulada pelo Corregedor 
Geral de Justiça, não podendo exceder o teto remuneratório 
estipulado pelo Conselho Nacional de Justiça aos interinos, 
equivalente a 90,25% (noventa inteiros e vinte e cinco décimos por 
cento) do subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, e será 
custeada pela arrecadação obtida pelo cartório no período, sob a 
rubrica de pagamento de salários.” 

Podemos ver que, a Corregedoria do Espírito Santo nos termos do Provimento 

77/2018 do CNJ, determinou que ao Interventor fosse devido igual 

percentagem de remuneração daquela que foi estabelecida para o Interino. 

Além disso, no § 5º do mesmo Artigo do Código de Normas do Foro 

Extrajudicial, foi assentado que se o afastamento do delegatário Titular for 

julgado e o mesmo perder a delegação, o Interventor passará a desempenhar 

papel de Interino. 

Apesar do encargo elencado aos Interinos e Interventores para a não 

paralisação da Serventia e continuidade do serviço público, não se viabilizou ou 

enumerou-se as responsabilidades pelo crédito trabalhista na ceara das 

serventias quando da extinção da Titularidade, e, tendo em observância ser um 

tema pouco explorado, a jurisprudência não consolidou entendimento, ora 

admitindo o instituto da sucessão trabalhista, ora rejeitando o enquadramento, 

surgindo a grave lacuna jurídica em relação aos empregados que ficam a 

mercê de tal definição. 
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3 - A CLASSE TRABALHADORA E A INSEGURANÇA JURÍDICA 

 

3.1. DO REGIME JURÍDICO 

Os funcionários dos cartórios são regidos de acordo com o regime entabulado 

na Consolidação das Leis do Trabalho e contratados pela pessoa do Titular por 

meio de sua livre escolha. Apesar de haver uma prestação de serviço público, 

a unidade cartorária enquadra-se no caráter privado de tal prestação, sendo 

assim, a pessoa física, titular da Serventia Judicial assume a posição de 

empregador. 

Conforme a jurista Vólia Bomfim Cassar, diz: 

“Os trabalhadores em cartórios extrajudiciais, como ajudantes, 
escreventes e auxiliares, são regidos pela CLT e, quando presentes 
os requisitos da relação de emprego, serão considerados 
empregados, porém, submetidos às normas da Organização 
Judiciária e subordinados também à Corregedoria. O art.236 da 
CRFB determinou que a exploração em “caráter privado”, excluindo 
o Estado como empregador. Logo, o empregador será a pessoa 
física que o explorar. De acordo com o art. 20 da Lei. 8.935/94, o 
empregador é o tabelião titular, pois aufere vantajosa renda 
decorrente do serviço explorado e assume pessoalmente os riscos, 
como ações cíveis e criminais. Por isto, é a pessoa física que deve 
assinar a carteira de trabalho de todos os empregados do cartório. 
Assim também o antigo Aviso 123/01, ³² expedido pela Corregedoria-
Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. A lei é expressa no 
sentido da aplicação da legislação trabalhista aos trabalhadores dos 
cartórios extrajudiciais. (CASSAR, 2017, p. 454)” 

Portanto, nota-se uma discussão acerca do responsável pelos créditos 

trabalhistas advindos da serventia, seja a própria serventia, o delegatário titular, 

o delegatário interino a título de sucessão trabalhista ou o Estado.  

In Concretu, face à outorga da delegação no Estado do Espírito Santo, por 

meio do Tribunal de Justiça, em 2019, os aprovados no concurso público de 

Cartório, tomaram posse das serventias extrajudiciais, de acordo com a 

classificação dos mesmos. 

Ocorre que, com isso, inúmeros trabalhadores dos cartórios deste estado, que 

estavam “vagos”, viram-se desempregados da noite para o dia e na legislação 

não encontraram qualquer dispositivo que os amparasse de forma imediata, 
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restando a vulnerabilidade jurídica e a indefinição da responsabilidade dos 

encargos trabalhistas. 

 

3.2. DA RESPONSABILIDADE DA SERVENTIA 

De acordo com o art. 236 da Constituição Federal: 

“Art. 236 Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter 

privado, por delegação do poder público. § 1º Lei regulará as 

atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos notários, 

dos oficiais de registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de 

seus atos pelo Poder Judiciário. § 2º Lei federal estabelecerá normas 

gerais para fixação de emolumentos relativos aos atos praticados pelos 

serviços notariais e de registro. § 3º O ingresso na atividade notarial e 

de registro depende de concurso público de provas e títulos, não se 

permitindo que qualquer serventia fique vaga, sem abertura de 

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

Notória é a expressão contida no caput, onde existe o encerramento de uma 

norma de autoexecutoriedade quanto ao exercício privado do serviço 

cartorário, sendo delegado a um particular que é responsável pela gerência 

ampla da unidade, inclusive em relação a pessoal, como corrobora o art. 21 da 

Lei n. 8.935/94. 

Além disso, importante frisar que a serventia não possui personalidade jurídica 

e não possui também patrimônio próprio capaz de suportar crédito trabalhista, 

sendo o acervo notarial pertence ao Estado e somente permanece sob a 

guarda e responsabilidade do titular do serviço, nos termos do art. 46 da Lei n. 

8.935/94; já os emolumentos e a estrutura pertencem totalmente ao respectivo 

notário e oficial de registro, conforme disposto nos arts. 21 e 28 da mesma Lei. 

Corroborando com tal primazia, o ente conhecido serventia nada mais é que 

uma subdivisão do serviço público, conforme direciona o art.46 do mesmo 

diploma legal, representado pelo conjunto de livros, fichas, documentos, 

papéis, microfilmes e sistemas de computação que pertencem ao Estado e que 
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são transferidos para a guarda do Titular que deve zelar pela sua ordem, 

segurança e conservação. 

Resta aqui importante diferenciação de uma empresa para a unidade 

cartorária, pois além de possuir patrimônio próprio, na relação empresarial, o 

sucessor se responsabiliza pelo passivo e pelo ativo trabalhista, onde o 

negócio jurídico instaurado gera a criação de obrigações recíprocas, havendo a 

transferência de todos os elementos que constituem a unidade. 

Nesse sentido, resta clara que não deverá haver responsabilização da 

serventia, atacando dispositivo da Constituição, havendo, portanto, 

inconstitucionalidade. Nota-se que a serventia extrajudicial, não é uma 

empresa qualquer, tendo em vista que como já abordado, trata-se de livre 

contratação enraizada na confiança. Sendo ainda, injusta definição diversa, 

haja vista que de acordo com o Art. 22 da Lei 8.935/94 o delegatário titular 

possui responsabilidade objetiva pelos danos que seus prepostos causem a 

terceiros, na prática de atos próprios da serventia. 

 

3.3. DA RESPONSABILIDADE TRABALHISTA DO TITULAR, INTERINO E 

INTERVENTOR 

Parte da doutrina, entende que o tabelião anterior é o responsável (de forma 

pessoal) por todos os atos praticados durante o exercício de sua delegação, 

não havendo sucessão trabalhista e por consequência, o novo titular do 

cartório não assume a responsabilidade pelas obrigações contraídas antes de 

sua delegação.  

Isto se dá, pois no exercício de delegação estatal, contrata, assalaria e dirige a 

prestação laboral, equiparando-se ao empregador comum, ainda mais porque 

aufere lucros decorrentes da delegação. 

Segundo os artigos 20 e 21 da referida lei, ao delegado se incumbe, para o 

desempenho de suas funções, a contratação de recursos humanos, como 

empregados, com remuneração livremente ajustada e sob o regime da 
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legislação pertinente. Ou seja, a relação de trabalho se estabelece diretamente 

entre o notário ou o registrador e os respectivos prepostos. 

Todavia, observa-se que não trata-se de único posicionamento uma vez que 

havendo delegação do serviço notarial e de registro em virtude de aprovação 

em concurso público, o acervo da serventia é transferido ao novo titular que, de 

acordo com o artigo 21 da Lei n. 8.935/94, se responsabiliza pelo investimento 

e montagem da estrutura necessária à continuidade da prestação do serviço.  

O designado Interino ou Interventor, são pessoas a mando do Estado que dão 

continuidade ao serviço público, enquanto, respectivamente, o concurso 

público está em andamento para provimento de vaga ou enquanto apura-se as 

faltas graves cometidas pelo Titular em face do procedimento disciplinar. As 

duas figuras citadas não auferem vantajoso lucro com as atividades, como o 

Titular, tendo limitação de salário, e tendo como “empregador”, a quem devem 

prestar conta de todos os atos praticados, o Estado, não sendo justo, que estes 

se responsabilizem por verbas trabalhistas, oriundas do Titular ora ausente. 

Sendo assim, observando as disposições expostas, pode-se concluir que o 

titular, considerado empregador, aquele que estabelece vínculo de emprego 

com seus funcionários, deverá ser responsabilizado pelos encargos 

trabalhistas decorrentes desta relação, não se escusando a partir do momento 

que perde a outorga da delegação do serviço público, conforme decisão na 

ceara dos tribunais: 

CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL - LEGITIMIDADE PASSIVA – 
SUCESSÃO TRABALHISTA. Os cartórios extrajudiciais não possuem 
personalidade jurídica própria, pertencendo ao Estado, razão pela qual 
não possuem legitimidade para serem demandados em Juízo. 
Conforme o art. 2º da Resolução n. 110/94 do Conselho da 
Magistratura, cada titular de serventia deve se responsabilizar pela 
rescisão dos contratos de trabalho, quando de seu desligamento, 
ou seja, cada titular de cartório é responsável pelos contratos de 
trabalho que efetiva, não podendo este ônus ser transferido ao 
novo titular, o qual não contratou, não assalariou e tampouco 
dirigiu o trabalho do empregado. Diante da legislação específica que 
envolve a organização e administração dos cartórios, a qual 
responsabiliza unicamente o titular, ainda que provisório, pela gestão 
do negócio cartorial, não há que se falar em sucessão trabalhista, nos 
moldes dos artigos 10 e 448 da CLT. Nega-se provimento ao recurso. 
(Processo 00156.461/97-8 (RO) publicado em 27.08.01 - Juíza 
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Relatora Jane Alice de Azevedo Machado - 2ª Turma do TRT da 4ª 
Região)  

 

 

3.4. DA SUCESSÃO TRABALHISTA 

Apesar de tal explicitação, diante de um período de novas delegações via 

concurso público, passam a aparecer correntes jurisprudenciais que passam a 

admitir a responsabilidade do delegatário interino pelos encargos devidos pelo 

antigo titular da serventia.   

Sendo assim, faz-se mister considerar os elementos que constituem e 

configuram uma possível sucessão trabalhista, não observando apenas e 

exclusivamente a transferência do serviço relacionada a unidade cartorária. 

Para tanto, como define a doutrina e jurisprudência dominantes, para 

caracterizar o instituto da sucessão trabalhista, exigem-se dois elementos 

fundamentais, quais sejam:  “1) a transferência da unidade econômico-jurídica 

e 2) a continuidade na prestação laborativa, sendo que a verificação desses 

dois requisitos demanda a análise de provas, antes da aplicação do direito.” 

(VIANA JUNIOR, 2004, p. 73) 

Diante do primeiro requisito, poderia ser configurada a sucessão, uma vez que 

a unidade cartorária é transferida ao novo delegado, ou seja, existe a 

transferência do estabelecimento. Notando, que a mera guarda do acervo 

notarial não deve configurar transferência da unidade cartorária. 

Entretanto, considerando o segundo requisito, e de acordo com o conceito 

trabalhista, a sucessão só irá ser configurada quando existir a alienação do 

estabelecimento, transferindo o seu fundo de comércio (patrimônio) à empresa 

sucessora, havendo a continuidade do serviço, ou seja, ponto, clientes, mobília, 

instrumentos de serviço, corpo de empregados. Assim, a simples concessão do 

serviço público, de forma alguma caracteriza sucessão. 

Dessa forma, a título de esclarecimento, quando extinta a delegação do 

serviço, juntamente se interrompe a concessão do serviço, neste caso, 
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operando-se a dissolução do vínculo do delegatário titular com o Poder Público 

e a criação de novo vínculo com o novo empossado, aprovado por meio de 

concurso público, conforme orienta a Constituição Federal.  

Importante dizer que o delegado, não recebe a titularidade diretamente do 

antigo titular, mas sim do próprio Estado, originariamente, afastando, 

literalmente as obrigações contraídas preteritamente pelo titular. 

No período da vacância entre os dois cenários supracitados, a 

responsabilidade será assumida pelo substituto mais antigo, que de forma 

precária, responde como titular, conforme direciona § 2º do art. 39 da Lei n. 

8.935/94. Este, nada intermedia a nova delegação do serviço, não contraindo 

vínculo, e consequentemente não havendo sucessão entre o ativo e o passivo 

entre titular, substituto e novo delegado. 

Entender, de forma contrária, implica, na falta de interesse por novas 

delegações, que deverão assumir encargos trabalhistas oriundos de vínculos 

pretéritos dos quais não faria parte, afrontando claramente o art. 236 da 

Constituição. Além disso, pode estimular a má-fé daqueles que provisoriamente 

assumindo a serventia, acreditem ser ficar inadimplentes, cientes que o passivo 

seria transferido. 

Portanto, importa observar que o instituto da sucessão trabalhista não possui 

aplicabilidade do âmbito das serventias extrajudiciais, não havendo 

compatibilidade entre o formato empresarial comum e não cumprindo-se as 

exigências dos requisitos necessários a configuração do instrumento 

trabalhista. 

Essa tese encontra-se no âmbito dos tribunais, conforme pode-se notar no 

paradigma abaixo: 

EMENTA: CARTÓRIOS DE OFÍCIO DE NOTAS - SUCESSÃO 
TRABALHISTA. A troca de titulares de cartórios de ofício de notas 
não se confunde com a sucessão trabalhista. Aquela ocorre entre 
pessoas físicas e não importa transferência de uma universalidade de 
bens aptos à produção de riqueza, pois os Cartórios não se 
caracterizam como empreendimento econômico, e o seu titular recebe 
remuneração pela prestação de serviço público. (TRT - 3ª R - 4ª Turma 
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- 00468-2003-069-03-00-0 RO - Rel. Juiz Antônio Álvares da Silva - 
DJMG 22.11.2003 - p.10)  

 

 

3.5. DA RESPONSABILIDADE DO ESTADO 

Entendendo, que as serventias extrajudiciais, operam-se através da delegação 

de um serviço público, nota-se que referente a ceara trabalhista, na ausência 

de capacidade econômica para suprir o crédito trabalhista do antigo titular, o 

Estado, que concede e é titular do serviço, deverá na extinção da delegação, 

quando não for possível cobrar as verbas trabalhistas por algum motivo 

significativo do ex titular, ser o responsável pelo adimplemento dos encargos.  

A própria Lex Maior impõe o regime de responsabilidade indireta do Estado 

prevendo no art. 236 o atributo de fiscalização da execução do serviço 

delegado, pelo Judiciário. Assim, sendo incabível que o novo delegado 

responda pela negligência do ex titular e do Estado, nesta função.  

Neste Sentido, Luiz Guilherme Loureiro, discrimina que: 

“Antes da nova redação do art. 22 da Lei n. 8.935, de 1994, dada pela 
Lei 
n.13.286, de 2015, e que estabelece expressamente que a 
responsabilidade dos notários e registradores é subjetiva, a 
jurisprudência majoritária seguia a tese da responsabilidade objetiva 
desses agentes públicos e profissionais do direito, seja porque o 
dispositivo legal supracitado não se referia à culpa ou dolo, seja 
porque se aplicava a teoria do risco. 
Várias decisões do STJ, por exemplo, entendiam que, por receber 
delegação de uma atividade estatal (art. 236, § 1°, da Constituição), 
os notários e registradores agiam por sua conta e risco, nos moldes 
do regime das concessões e permissões de serviço público. Também 
se utilizava o fundamento de que o art. 22 da Lei 8.935/1994 era claro 
ao estabelecer a responsabilidade dos notários e oficiais de registro 
por danos causados a terceiros, não permitindo a interpretação de 
que deve responder solidariamente o ente estatal. Para esta corrente 
jurisprudencial, tanto por e tratar de serviço delegado, como pela 
norma legal em comento, não havia como imputar eventual 
responsabilidade pelos serviços notariais e registrais diretamente ao 
Estado ainda que objetiva a responsabilidade da Administração, esta 
somente responderia de forma subsidiária ao delegatário. Era deste a 
responsabilidade objetiva por danos causados a terceiros, salvo 
quando se tratasse de cartório ainda oficializado. (LOUREIRO, 2017, 
p. 113/114).” 
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A Lei 13.286/2016, deu nova redação ao Artigo 22 da Lei n° 8.935/94 e 

determinou que seria do Titular do serviço notarial e registral a 

responsabilidade objetiva por danos à terceiros causados em virtude das 

atividades das serventias, entretanto, a discussão foi levada à corte maior do 

país e ficou definido pelo STF, para fins de impacto geral, que:  

“(...) O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e 

registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem 

dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o 

responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade 

administrativa.” (STF. Plenário. RE 842846/SC – Santa Catarina, Rel. 

Min. Luiz Fux, Data de Julgamento: 27/02/2019, Tribunal Pleno, Data 

da Publicação: DJe-175 13-08-2019)  

Destarte, atualmente, segundo entendimento majoritário do STF, é do Estado a 

responsabilidade objetiva por danos causados a terceiros, mas, cabendo o 

regresso contra o responsável nos casos em que houver dolo ou culpa. Ainda 

assim, não foi citado sobre tal responsabilização na ceara trabalhista, cabendo 

a interpretação do Juízo mediante cada caso em concreto.  

Desta forma, resta claro que há uma grande divergência legal e doutrinária em 

se tratando de temáticas, das mais diversas, sobre as Serventias Extrajudiciais, 

especialmente no que tange a classe obreira deste ramo, não tendo ainda, 

definição em concreto sobre as garantias e direitos dos empregados quando 

ocorrer a ausência do Titular do serviço, ou seja, no período de vacância, pelas 

razões e motivos previstos legalmente, e já expostos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Considerando o exposto no presente artigo, concluímos que a Legislação e 

doutrina tem delimitado algumas regras em se tratando da responsabilização 

civil e criminal por danos causados a terceiros em razão do desempenho das 

atividades nas Serventias Extrajudiciais, mas, até o momento não há Lei 
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específica ou entendimento unificado que assegure os interesses dos 

trabalhadores do ramo, bem como os danos que estes venham a sofrer, 

quando se veem sem o Titular no comando das atividades.  

Foi explanado que, conforme a lei prevê, em alguns casos e momentos, um 

Cartório pode se encontrar na ausência do Titular, ou seja, vago e desta forma, 

um Interino ou Interventor, será designado pelo Corregedor competente para 

administrar precariamente o serviço, que não pode ser interrompido à 

sociedade. Desse modo, os funcionários das Serventias, na maioria das vezes, 

continuam laborando, na ausência daquele que os admitiu, sob o comando dos 

interinos ou interventores designados. 

Atentando no que concerne à vacância de um Cartório ou no momento de 

apuração em procedimento disciplinar, os empregados não sabem a quem 

recorrer para terem seus direitos previstos na CLT quitados, se ao ex titular, se 

ao Interino ou Interventor, ou se ao Estado.  

A ausência de norma regulamentadora para esta classe de obreiros tem os 

deixado à mercê da interpretação do Juízo e das divergentes jurisprudências 

sobre a temática, o que tem acarretado extrema insegurança profissional e 

jurídica para a categoria. 

Diante do estudo apresentado, cabe enfatizar que sendo extinta a delegação 

do serviço público, os contratos de trabalho devem, juntamente, ser extintos e 

quitados por aquele que os admitiu, e, por fato de força maior, quando do 

falecimento do ex titular, que os encargos trabalhistas sejam pagos por seu 

espólio, e em caso de incapacidade civil, por seu curador. 

É urgente a criação e aprovação de Lei específica para regimentar os 

interesses e direitos dos trabalhadores da esfera, visto que, dada as 

especificidades da atividade, a Consolidação das Leis do Trabalho tem se 

tornado inaplicável a eles, na grande maioria dos casos.  
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